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 La seva col·lecció es basa en retrats de personatges famosos de la història i està construïda just 
darrere de la National Gallery.  

Va ser fundada el 1856 amb l'esperit victorià de l'idealisme, i l'educació a través de l'exemple, l'objectiu 
de la col·lecció era reunir retrats dels grans i poderosos de Gran Bretanya per a què inspiressin a 
d'altres. La col·lecció inclou  fotografies i caricatures, a més de pintures, dibuixos i escultures. 

La Galeria es va mudar al seu edifici actual, al nord de Trafalgar Square, el 1896. L'edifici va ser 
dissenyat per Ewan Christian en un estil neo-renaixentista, i construït per Shilliote & Son; i ha estat 
ampliat en dues ocasions. La primera ampliació va ser inaugurada per Lord Duveen el 1933, i l'ala de la 
qual recorre Aurenja Street; i la segona ampliació va obrir el 2000 i va ser realitzada per Christopher 
Ondaatje. L'ala Ondaatje ocupa un espai de terra situat entre els edificis del segle XIX de la National 
Gallery.  i l'edifici de la National Portrait Gallery, i és notable per la seva escala mecànica de dos pisos 
que duu als visitants a la part més antiga de la col·lecció, els retrats dels Tudor. 

La biblioteca visita el museu 
12ª sessió: 9 de juny 2016: National Portrait Gallery, 

Londres 

http://www.npg.org.uk/


2 
 

 

Retrat 

Un retrat és la representació de la fisonomia d'una persona. El dibuix, la pintura o la fotografia són 

els mitjans més emprats per a la consecució d'un retrat. S'anomena retrat el gènere artístic que 

engloba el conjunt d'obres d'art que descriuen l'aspecte físic d'un personatge.  

Els subgèneres són l'autoretrat i la caricatura.  

Els retrats compleixen diferents funcions. Els retrats de dirigents, en política se solen usar com 

a símbol de l'estat. En la majoria dels països és habitual en el protocol que hi haja un retrat del cap 

d'estat en tots els edificis públics. Si s'abusa d'aquest tipus de retrats pot ser un símptoma de culte 

a la personalitat. Existeix també la voluntat de perpetuar el record d'una persona i de crear una 

imatge històrica del comitent. 

El retrat apareix en el segle V aC sobre les monedes dels reis perses. L'ús es va expandir sobretot 

des de la mort d'Alexandre Magne. Va conèixer un desenvolupament considerable en l'època 

romana. En l'edat mitjana, es va seguir realitzant retrats en les monedes. Durant el 

Quattrocento italià, es van fer efígies tant en medallons com en monedes. El costum de l'efígie 

en medalló va ser inaugurada per Pisanello el 1439. 

En cert sentit, limita les possibilitats creatives de l'artista, per mantenir la semblança amb el 

subjecte del natural: potser per això alguns artistes no es van adaptar a practicar el retrat com, per 

exemple, Miquel Àngel. En realitat, el retrat no és una mera reproducció mecànica dels trets (com 

una màscara de cera modelada sobre el rostre o una impressió fotogràfica), sinó que entra en joc, 

per a definir-se com a tal, la sensibilitat de l'artista, que interpreta els trets segons el seu gust i les 

característiques de l'art de l'època en la qual opera. Van existir artistes que van practicar 

àmpliament i de manera quasi exclusiva el retrat i civilitzacions senceres que van rebutjar el retrat 

com a «figura presa del natural» (com l'art grec arcaic i clàssic). La presència o absència del retrat 

fisonòmic en determinades civilitzacions (àdhuc comptant amb mitjans artístics suficients per a 

produir-los) no és una simple qüestió de gust cap a una o altra forma artística, sinó que hi van 

intervenir condicions mentals i ideològiques particulars que es reflectien en el desenvolupament i 

les condicions de la societat en la qual operaren els artistes. 
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El web permet explorar més de 200.000 retrats del segle XVI fins als nostres dies en una àmplia varietat 
de diferents mitjans que inclouen dibuixos, miniatures, negatius, pintures, fotografies, gravats, escultures 
i altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lecció principal 

La Primary Collection conté més de 11.000 retrats. D'ells 

4.000 són pintures, escultures i miniatures, properes als 

60% de les quals són mostrades amb regularitat, amb la 

intenció de mostrar una nova selecció. A més, hi ha 

gairebé 7.000 obres sensibles a la llum en paper, que es 

mostren en forma rotativa d'al voltant de 300 articles a 

l'any per evitar l'exposició a la llum excessiva i per tant 

per reduir al mínim el deteriorament i la decoloració. La 

galeria també compta amb una col·lecció de referència i 

una col·lecció fotografies. 

Alan Bennett 
per Derry Moore 
1992 

 

Col·lecció fotogràfica 

La col·lecció de fotografies consta de més de 250.000 

imatges fotogràfiques originals de les quals almenys 

130.000 són negatius originals. Daten de la dècada de 

1840 fins a l'actualitat.  

 

 

 

 

Alfred Tennyson, 1st Baron Tennyson 
per Julia Margaret Cameron 
1869 
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 Col·lecció de referència 

La col·lecció de referència es porta a terme a l'Arxiu i la 

Biblioteca i conté més de 80.000 retrats de personatges 

importants i menys coneguts de la història britànica. La 

majoria d'aquests retrats són gravats, però la col·lecció 

també inclou dibuixos, siluetes, caricatures, pintures, 

miniatures, medallons i articles relacionats. 

 

 

Virginia Woolf 
per Rachel Pearsall Conn ('Ray') Strachey (née Costelloe) 
late 1920s 

 


