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EXERCICIO	3:	
COMPLETANDO	O	MITO	



O	proxecto	Correspondencias	está	pensado	para	continuar	coa	relación	entre	museo	e	a	
escola	neste	momento	no	que	é	tan	complexo	levar	a	cabo	actividades	presenciais.	Ten	
unha	natureza	participativa	e	está	aberto	a	toda	a	comunidade	escolar.	

Durante	o	curso	2020-2021	lanzaremos	con	periodicidade	mensual	distintas	
convocatorias	de	traballo	partindo	de	obras	da	nosa	colección.	Calquera	centro	escolar,	
aula	ou	particular	pode	traballar	con	estes	materiais.		

	

A	quen	vai	dirixido	o	documento?	

Este	documento	está	especialmente	dirixido	ao	profesorado	de	infantil,	primaria	e	
primeiros	cursos	de	secundaria.		

	

Que	atoparedes	neste	documento?	

• Indicacións	de	como	realizar	o	terceiro	exercicio	de	Correspondencias:	
Completando	o	mito		

• Material	preciso	para	realizar	a	actividade	
• Enlace	a	un	vídeo	de	presentación	
• Indicacións	de	como	facer	as	vosas	achegas	ó	museo	
• Información	básica	sobre	o	cadro	O	Amor	Durmido	e	a	súa	historia	

	

Podedes	enviar	os	resultados	desta	actividade	ata	o	día	19	febreiro	ó	correo	electronico:	
mu.belas.artes.difusion@xunta.gal ou	etiquetándonos	en	Instagram	
@museo.belas.artes.coruna 

	

	

	

	

	

	

	

Correspondencias	é	un	proxecto	deseñado	por	Laura	Domínguez	Estévez	e	Sara	Fraga	
Pérez	desde	o	Departamento	de	Educación	do	Museo	de	Belas	Artes	da	Coruña.	



1.	PRESENTACIÓN	E	PLANTEXAMENTO	
Indicacións	de	como	realizar	o	terceiro	exercicio	de	Correspondencias:		

Completando	o	mito		

	

	

A	colección	do	Museo	de	Belas	Artes	da	Coruña	conta	con	numerosos	cadros	
mitolóxicos.	Neste	exercicio	traballaremos	cun	deles:	O	Amor	Durmido.		

Ata	1714	este	cadro	atopábase	na	Torre	de	Parada,	pavillón	de	caza	do	rei	Felipe	
IV.	Este	palacio	sufriu	un	incendio	durante	a	Guerra	da	Sucesión	Española	facendo	
que	moitos	dos	seus	cadros	e	obxectos	valiosos	se	perdesen	para	sempre.	O	Amor	
Durmido	queimouse	parcialmente;	o	que	vemos	hoxe	é	soamente	unha	porción	do	
lenzo	orixinal	xa	que	a	parte	queimada	foi	recortada.	

	

	

Para	esta	proposta	didáctica	vos	pedimos	que	leades	detidamente	o	mito	do	Amor	
Durmido	que	vos	facilitamos	no	apartado	de	materiais.	Tras	a	súa	lectura	teredes	
as	ferramentas	suficientes	para	representar	o	que	pensades	que	lle	falta	ao	cadro	e	
que	tería	no	seu	aspecto	orixinal.		

Unha	vez	que	teñades	realizados	os	vosos	debuxos	podedes	poñervos	en	contacto	
connosco	para	que	vos	facilitemos	a	imaxe	do	bosquexo	de	Rubens	do	que	parte	
este	cadro	de	Erasmus	Quellinus.	Dese	xeito	podedes	ver	se	as	vosas	
representacións	se	aproximan	máis	ou	menos	ao	aspecto	que	presumiblemente	
tiña	o	cadro.	



2.	MATERIAIS	
Material	para	realizar	o	exercicio	e	indicacións	de	como	facer	as	vosas	achegas	ó	Museo.	

	

	
- Enlace	ao	vídeo	de	youtube	no	que	vos	amosamos	o	cadro	de	Erasmus	

Quellinus	co	que	ides	traballar	
- Lámina	de	O	Amor	Durmido.	Está	pensada	para	ser	impresas	nun	formato	

DINA3	
- O	mito	completo	de	Eros	e	Psique	para	ler	na	clase	ou	entregar	

individualmente	ao	alumnado:	
• Primeira	parte:	O	Amor	Durmido	
• Segunda	parte:	O	periplo	de	Psique	

**	A	maiores	fainos	falta:	materiais	para	debuxar	e	pintar	

	

	

Unha	vez	que	teñades	as	pezas	rematadas	podedes	envialas	ao	museo	por	correo	
electrónico	ao	mu.belas.artes.difusion@xunta.gal	preferiblemente	antes	do	19	de	
febreiro,	especificando	o	nome	do	centro	escolar,	o	curso,	o	nome	do	titor	ou	
titora	e	se	nos	dades	autorización	ou	non	para	subir	as	vosas	achegas	ás	redes	
sociais	do	Museo	de	Belas	Artes.	

Tamén	podedes	subilo	directamente	etiquetándonos	en	Instagram:	
@museo.belas.artes.coruna	

Cando	finalicedes	os	vosos	traballos	podedes	poñervos	en	contacto	connosco	para	
que	vos	enviemos	o	bosquexo	de	Rubens	de	O	amor	durmido	e	así	comprobar	como	
sería	o	aspecto	orixinal	do	cadro	co	cadro	de	Erasmus	Quellinus.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Vídeo	do	Amor	Durmido	

	

No	seguinte	enlace	de	youtube	podedes	ver	un	pequeno	vídeo	no	que	vos	
amosamos	o	aspecto	do	cadro	de	Erasmus	Quellinus,	exposto	actualmente	na	
sección	adicada	á	pitura	mitolóxica	do	s.	XVII,	na	Sala	2	do	Museo.		

	

	

https://www.youtube.com/watch?v=uCrcDpe-m5s&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Completando o mito. O amor durmido
Nome:



Mito. Primeira parte: o amor durmido 

 

Psique foi unha fermosísima princesa, a filla máis nova 
do rei de Anatolia. A súa beleza era tan deslumbrante 
que era adorada polos homes coma se fose unha deusa. 
Foi así que Afrodita (deusa da beleza), celosa de que 
alguén puidese competir coa súa fermosura, decidiu 
chamar ao seu fillo Eros para que este lle lanzase unha 
frecha de amor oxidada que provocase que Psique 
namorase do home máis horrible que puidese existir. 

Cando Eros foi cumprir os desexos da súa nai e descubriu 
a beleza de Psique, ficou namorado dela 
inmediatamente; o deus que xogaba a namorar ás 
persoas era agora vítima do amor. Eros fallou adrede 
o seu lanzamento e agardou a que Psique se quedase 
durmida para recollela e levala ao seu palacio. Eros 
inventouse unha fórmula para estar con Psique sen 
enfadar a Afrodita: a princesa pasaría o día no 
palacio e sería pola noite, ás escuras, cando puidese 
estar co seu amado. Deste xeito poderían estar xuntos 
mais non poderían verse. 

Psique pasaba o día soa no palacio e botaba moito de 
menos as súas irmás, foi así que lle pediu a Eros pasar un 
tempo con elas. Cando as irmás lle preguntaron como 
era o seu noivo, Psique foi incapaz de explicarllo xa que 
non tivera oportunidade de velo á luz do día. As irmás 
de Psique, temendo que o seu mozo fora un monstruo 
horrible, animárona a descubrir a súa identidade. Esa 
mesma noite, Psique agardou a que Eros se durmise e 
prendeu un candil para observalo. O descubrir a súa 
beleza, emocionouse de tal xeito que fixo caer unha 
pinga de aceite da lámpada sobre o peito espido do deus. 
Eros espertou alporizado e, sentíndose traizoado, 
abandonou a Psique. 

 

 

 

 



Mito. Segunda parte: o periplo de psique 

 

A princesa, desconsolada, acudiu entón a Afrodita para 
pedirlle que intercederá na procura de recuperar o 
amor para o seu fillo. Afrodita, chea de rancor, 
mandou a Pisque realizar catro complicadas tarefas 
para recuperar o amor do seu fillo. A cuarta, a máis 
perigosa, consistía en baixar ao Hades para pedirlle a 
Perséfone, raíña do inframundo, un pouco da súa 
beleza, que Psique debía levar nun frasco á Afrodita.  

No duro camiño aos infernos, Psique venceu moitos 
obstáculos, como engañar ao Can Cerbeiro dándolle un 
pastel de cebada, ou convencer a Caronte para que a 
transportase polo inframundo. Ao fin, despois de moitos 
atrancos, chegou onde Perséfone quen, conmovida pola 
súa fazaña,  accedeu a darlle un pouco da súa beleza.  

Psique volveu daquelas terras co frasco para Afrodita 
e coa arela de recuperar o amor de Eros. Mais a súa 
curiosidade levoulle a abrir a caixa e tomar un pouco 
da beleza para si mesma; do frasco brotou un cheiro 
especial que provocaba un sono eterno e Psique quedou 
durmida inmediatamente.  

Cando eros soubo da aventura da súa amada e do que 
ela fixera por recuperar o seu amor, acudiu 
rápidamente canda ela, espertóuna limpando o sono dos 
seus ollos e intercedeu ante a súa nai e ante Zeus, o deus 
de deuses, para que lle permitisen casar con Psique. Zeus 
accedeu aos desexos de Eros convertindo á princesa en 
inmortal, Afrodita reconciliouse con Psique danzando 
na súa voda e os dous amados viviron por sempre xuntos 

no Olimpo dos deuses.  

 



3.	APRENDENDO	DO	AMOR	DURMIDO	
Información	básica	sobre	o	cadro	e	a	súa	historia	

	

	
O	PINTOR:	Erasmus	Quellinus	II	

Erasmus	Quellinus	II	(1607	–	1678)	foi	un	pintor	e	debuxante	flamengo	que	viña	
dunha	familia	de	artistas,	xa	que	o	seu	pai	foi	un	prestixoso	escultor.	A	súa	obra	
caracterízase	polo	tratamento	lumínico	dos	corpos	e	polo	seu	dinamismo.	

Durante	a	década	de	1630	colaborou	en	diversas	ocasións	con	Paul	Rubens,	un	dos	
artistas	máis	célebres	e	prestixiosos	da	época	Barroca.	A	colaboración	máis	
importante	que	fixeron	xuntos	foi	a	da	decoración	da	Torre	de	Parada,	para	a	que	
Quellinus	realizou	seis	cadros	partindo	dos	bosquexos	de	Rubens.	Un	deses	cadros	
é	o	noso	Amor	Durmido.	

	

O	MESTRE:	Peter	Paul	Rubens	e	o	seu	obradoiro	

Peter	 Paul	 Rubens	 (1577	 –	 1640)	 foi	 un	 dos	 pintores	máis	 afamados	 do	 s.	 XVII;	
gozou	en	vida	de	talento	artístico,	éxito	económico	e	prestixio	social.	Foi	capaz	de		
expresar	 a	nostalxia	que	 sentían	os	 seus	 contemporáneos	pola	Antigüidade	e,	 ao	
mesmo	tempo,	ofrecer	unha	imaxe	engrandecida	do	seu	momento.		

O	obradoiro	que	 instalou	na	 cidade	de	Amberes	estaba	a	medio	 camiño	entre	os	
obradoiros	tradicionais	dos	gremios	e	as	incipientes	academias.	Pouco	despois	de	
instalalo	 xa	 conseguiu	 ser	 o	 máis	 importante	 da	 cidade,	 pero	 a	 estrutura	 de	
asociacións	 profesionais	 de	 Flandes	 da	 Época	Moderna	 era	moi	 ríxida,	 polo	 que	
Rubens	 tivo	que	gañar	experiencia	 traballando	en	varios	obradoiros	con	mestres	
consagrados	para	poder	crear	o	 seu	propio	 taller	e	 comerciar	 coas	 súas	obras.	A	
fama	que	 conseguiu	 facerse	Rubens	 supúxolle	numerosos	encargos	e	para	poder	
afrontalos	 tivo	 que	 sistematizar	 a	 súa	 actividade	 profesional	 e	 organizar	 o	 seu	
propio	 obradoiro.	 Este	 era	 moi	 especializado	 e	 nel	 formáronse	 numerosos	
aprendices	de	toda	Europa.	Ademais	dos	aprendices,	cando	os	encargos	eran	moi	
numerosos,	o	pintor	flamengo	realizaba	colaboracións	con	outros	colegas	artistas,	
como	foi	o	caso	da	súa	relación	con	Erasmus	Quellinus.	

	

O	ENCARGO:	A	Torre	de	Parada	

Na	década	de	1630	o	rei	español	Felipe	IV	converteuse	nun	gran	cliente	da	obra	de	
Rubens,	 que	 decorou	 algunhas	 das	 residencias	 reais.	 Felipe	 II	 construíra	 un	
pavillón	 de	 caza	 no	monte	 de	 El	 Prado,	 ás	 aforas	 de	Madrid,	 e	 Felipe	 IV	 decidiu	
redecoralo,	encargándolle	a	Rubens	un	ambicioso	proxecto	pictórico.	



Os	lenzos	pintados	con	motivo	da	decoración	da	Torre	de	Parada	foron	realizados	
entre	os	anos	1636	e	1638.	O	traballo	foi	feito	por	Rubens,	os	artistas	da	súa	escola	
e	 outros	 pintores	 de	Amberes	 subcontratados.	 Para	 a	 realización	do	 cometido,	 o	
mestre	realizou	pequenos	bosquexos	sobre	táboas	de	carballo	onde	capta	a	esencia	
moral	das	historias	e	as	actitudes	dos	personaxes	cunha	gran	claridade	narrativa,	
algo	 fundamental	nos	 cadros	mitolóxicos.	As	escenas	que	vemos	nas	obras	están	
baseadas	nos	mitos	que	escribiran	os	poetas	latinos,	sobre	todo	das	Metamorfoses	
de	Ovidio	e	Apuleio.	

O	 xeito	 no	 que	 están	 pintados	 os	 lenzos	 tende	máis	 ó	 bosquexo	 do	 habitual	 no	
pintor,	 o	 que	 nos	 indica	 a	 celeridade	 coa	 que	 tivo	que	 traballar	 no	 encargo.	 Tan	
pronto	 como	 secaron,	 enviáronse	 desde	 Amberes	 a	 Madrid	 os	 máis	 de	 sesenta	
lenzos,	entre	os	que	iría	O	Amor	Durmido.	

	

O	XÉNERO	MITOLÓXICO	

Os	mitos	 foron	 textos	 transmitidos	a	 través	da	 tradición	oral	 e	que	chegaron	ata	
nós	 gracias	 a	 que	 escritores	 como	Hesíodo,	Ovidio	 ou	Virxilio	 os	 recompilaron	 e	
deixaron	por	escrito.	Nalgúns	casos	os	mitos	buscaban	unha	explicación	fantástica	
ou	máxica	da	realidade	cando	esta	parecía	irracional.	Outros	mitos,	como	é	o	caso	
de	 O	 amor	 durmido,	 relatan	 as	 aventuras	 de	 deuses,	 heroes	 e	 personaxes	
mitolóxicos	grecorromanos.		

Estes	 relatos	 representan	 moitas	 veces	 leccións	 morais	 das	 que	 aprender,	 mais	
tamén	 retratan	 algúns	 vicios	 e	 defectos	 propios	 do	 ser	 humán	 (os	 celos,	 a	 ira,	 a	
inseguridade…)	a	través	dos	actos	e	comportamentos	dos	personaxes	divinos.	

Vistos	 desde	 a	 nosa	 contemporaneidade,	moitos	 destes	mitos	 resultan	 ofensivos	
polo	 seu	 machismo	 ou	 pola	 normalización	 da	 violencia.	 Temos	 que	 tratar	 de	
entendelos	no	seu	contexto	orixinal,	mais	sempre	analizando	aquelo	que	hoxe	nos	
chama	a	atención	e	nos	resulta	daniño,	anacrónico	e	mesmo	espantoso.		

O	mito	 representado	en	Amor	Durmido	 ten	moitos	 aspectos	que	nos	parecerían	
inaceptables	na	vida	real.	Analizar	os	elementos	condenables	deste	relato	pode	ser	
outro	exercicio	ben	interesante.		

PARA	SABER	MÁIS...	

Información	sobre	os	dous	bosquexos	realizados	por	Rubens	expostos	no	Museo	de	Belas	

Artes:	http://museobelasartescoruna.xunta.gal/index.php?id=99	

Ficha	do	cadro	“O	amor	durmido”	na	web	do	Museo	do	Prado:		

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-amor-dormido/c79c8b1c-
51ef-4752-ae70-06f70e02bafc?searchMeta=amor%20dormido	

	


