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BAROK WE FLANDRII 

We Flandrii, południowej części Niderlandów na przełomie XVI i XVII wieku sytuacja polityczna i społeczna była dość 

trudna. Niderlandy zostały podzielone w wyniku długoletniej wojny wywołanej z powodu sprzeciwu ludności wobec 

hiszpańskich rządów dynastii Habsburgów. Na tronie w XVI wieku zasiadał najpierw król Karol V, a następnie jego 

syn, Filip II. W 1566 roku doszło do poważnych zamieszek, w wyniku których zniszczono setki dzieł sztuki 

zgromadzonych w kościołach i klasztorach. Tak przebiegały działania reformacyjne mieszczaństwa protestanckiego. 

Niestety, część południowa Niderlandów, dzisiejsza Belgia, a wówczas Flandria (łacińska nazwa Belgica używana w 

ówczesnej epoce oznaczała całe Niderlandy), nie zdołała się wyzwolić z rąk Habsburgów, a zdobycie Antwerpii, 

największego miasta flandryjskiego przez księcia Parmy, Aleksandra Farnese, dowódcy wojsk hiszpańskich w 1585 

roku umożliwiło katolikom powrót do miasta. Tak więc Flandria nadal znajdowała się pod rządami Habsburgów, zaś 

religia katolicka była dominującym i obowiązującym wyznaniem. Największymi mecenasami artystów były dwór i 

Kościół. Kiedy dwór nadawał artystom tytuły i zatrudniał ich dla swoich potrzeb realizując własne ambicje, Kościół 

katolicki budował nowe świątynie, restaurował stare i zapełniał je sztuką zgodną z duchem kontrreformacji. 

Kontrreformacja sięgała każdego kraju europejskiego, w którym istniał Kościół katolicki. Była odpowiedzią na 

zamieszki reformacyjne i rozłam w Kościele, czego efektem było powstanie różnych odmian protestantyzmu. 

Kontrreformacja wskazywała takie kierunki sztuce, które odpowiadały postanowieniom soboru trydenckiego, czyli 

ustaleniom hierarchów Kościoła z lat 1545 – 1563. Sztuka zawsze była najlepszą metodą propagandy, a po 

względnym ustabilizowaniu sytuacji po rozdziale Niderlandów na część północną, czyli mieszczańską i protestancką 

Holandię oraz na południową Flandrię, ta ostatnia musiała stworzyć kulturę artystyczną jak najbardziej zgodną z 

duchem kontrreformacji. Malarstwo flamandzkie cechowała swobodna, często dynamiczna kompozycja i bogata 

paleta barw, ogromna różnorodność tematyki, realizm, zmysłowość i afirmacja życia. Kulminację tego procesu 

stanowi twórczość genialnego Petera Paula Rubensa (1577-1640), największego malarza flamandzkiego i jednego z 

najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku. Zespolił on zdobycze włoskie z tradycją flamandzką i 

przetworzył w spójny styl, pełen malowniczości, rozmachu i dynamiki. Rubens uprawiał wszystkie niemal gatunki 

malarstwa, a wpływ jego był decydujący na całokształt barokowej sztuki flamandzkiej. 

 

Peter Paul Rubens (1577-1640) 

Portret księcia Lermy 

 

Peter Paul Rubens urodził się w 1577 roku w Niemczech, gdzie jego rodzice osiedli na kilka lat 
uciekając przed represjami z powodów religijnych. W 1589 roku jego matka, już wdowa, 
wróciła z dziećmi do Antwerpii i posłała przyszłego malarza do szkoły o klasycznym profilu. 
Jego artystyczne zdolności ujawniły się dość szybko i młody Rubens już w wieku 13 lat 
rozpoczął naukę malarstwa. Mistrzem cechowym został w 1598 roku, a to umożliwiało mu 
prowadzenie własnego warsztatu i zatrudnianie uczniów. Dwa lata później wyjechał w 
artystyczną podróż do Włoch, która miała trwać kilka miesięcy. Nie było to niczym niezwykłym 

w tamtym czasie. W miarę możliwości, antwerpski krąg humanistów uważał podróż włoską niemal za obowiązek w 
uzupełnieniu wykształcenia. Kiedy jednak bogaty mantuański książę Gonzaga zatrudnił malarza, Rubens osiadł na 
jego dworze na ponad osiem lat. Pracował nie tylko dla dworu w Mantui, bowiem książę nie żądał jego usług na 
wyłączność. W Mantui Rubens był głównie kopistą i malował obrazy wzorowane na dziełach renesansowych 
mistrzów oraz realizował zamówienia do tamtejszego kościoła jezuitów. Niezależnie jednak od obowiązków wobec 
dworu mantuańskiego, malarz doskonalił swój warsztat artystyczny i uzupełniał wykształcenie. Kiedy w 1630 roku 
został wysłany z misją dyplomatyczną do Madrytu, jego talent zachwycił także tamtejszy dwór. Pobyt malarza we 
Włoszech zakończył się w 1608 roku, kiedy otrzymał wiadomość o chorobie matki. Powrócił do Antwerpii 11 grudnia 
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1608 roku i nigdy już nie wrócił do Italii. Do Antwerpii zabrał jednak coś więcej, niż artystyczne wykształcenie i 
doświadczenia. Odtąd zaczął się podpisywać Pietro Pauolo Rubens. 
Antwerpia na początku XVII wieku rozwijała się bardzo szybko, a sprzyjał temu podpisany pomiędzy Hiszpanią 
(okupującą Flandrię) i Prowincjami Północnymi (Holandią) rozejm. Rubens, którego talent został doceniony w Italii, 
także w rodzinnej Antwerpii w bardzo krótkim czasie zdołał wysunąć się na czoło środowiska artystycznego. Jego 
warsztat zatrudniał dziesiątki pomocników i uczniów, a już w 1611 roku nabył obszerny dom, który stał się wkrótce 
rezydencją pałacową i ośrodkiem artystycznym miasta. Jako nadworny malarz namiestnika królewskiego w 
Antwerpii, księcia Albrechta, Rubens mógł czuć się bezpiecznie i tworzyć obrazy, korespondować z innymi artystami, 
kupować dzieła innych artystów tworząc własną kolekcję, a także pisać traktat o malarstwie, który niestety nie 
zachował się do naszych czasów. 
 

Karol V, Maria Medycejska, Anna 

Austriaczka 

Po powrocie do Antwerpii został Rubens w 

roku 1609 malarzem nadwornym pary 

namiestnikowskiej Niderlandów, Albrechta i 

Izabeli. Styl jego staje się swobodniejszy, 

działanie mas bardziej zwarte, tonacja ciał 

jaśniejsza, budowa i oświetlenie scen mocno 

dramatyczne.  

   

Obrazy z ………………………………………………………………………………………………………………….…………………… [miejsce ekspozycji] 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antwerpia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niderlandy_(region_historyczny)
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Od mniej więcej 1615 roku otrzymywał Rubens tyle zamówień, że dużą część pracy pozostawiał uczniom, z których 

najzdolniejszy, Antoon van Dyck, miał do blisko 1620 roku duży udział w dziełach mistrza. Własnoręczne dzieła 

Rubensa tego okresu (1615–1620) wykazują pełnię rozwoju jego stylu i wspaniały koloryt. 

     

Bitwa Amazonek, 1618 
Telestris (królowa Amazonek) walczy z Tezeuszem (wodzem 

Ateńczyków) 

Mit o Hippolicie: Posiadała przepaskę, która nadawała jej nadludzką 
siłę. Zdobycie przepaski Hippolity było dziewiątą pracą Heraklesa, który zebrał 
drużynę złożoną z najdzielniejszych wojowników i popłynął do portu 
Amazonek. Amazonki słyszały o Heraklesie i przyjęły go ciepło, ale 
bogini Hera rozpuściła plotkę, że wojownicy zamierzają porwać kilka Amazonek 
(lub według innej wersji – Hippolitę) i Amazonki chwyciły za broń. Rozegrała się 
krwawa bitwa, w wyniku której Herakles zabił Hippolitę i zabrał jej pas. Inna 

wersja mówi, że zakochana Hippolita oddała pas Heraklesowi a Hera puściła plotkę, że to właśnie Herakles chciał zabrać 
Amazonkę i oddać złoty pas córce Eurysteusa (tchórzliwego kuzyna Heraklesa). Niestety Amazonki uwierzyły w plotkę Hery i 
zaatakowały Heraklesa. W bitwie przez przypadek zginęła Hippolita. Herakles ze smutkiem odpłynął, ponieważ także zakochał się 
w pięknej Amazonce i miał zamiar ją poślubić, a pas oddać córce Eurysteusza. Inna wersja tej historii mówi, że Herakles, który nie 
przywykł do walki z kobietami, rozkochał ją w sobie, a ona w dowód swojej miłości sama podarowała mu pas. Jeszcze inna wersja 
podaje, że jeden z towarzyszy Heraklesa – królewicz Aten, Tezeusz, porwał siostrę Hippolity – Antiopę razem z pasem (lub też 
Antiope zakochała się w nim i sama dostarczyła wykradziony pas, a Hippolita stanęła na czele wyprawy przeciw Tezeuszowi) lub 
też porwał samą Hippolitę. Ożenił się z branką (Antiope lub Hippolitą) i spłodził syna Hippolytosa (Hipolit). Według ostatniej z 
wersji, Hippolita zginęła podczas polowania, zabita przypadkowo przez inną siostrę – Pentezyleę. 

 

Amazonki – w mitologii greckiej naród albo plemię wojowniczych kobiet, które wywodziły się od boga Aresa i nimfy Harmonii. 
Zamieszkiwały wybrzeża Morza Czarnego lub Trację, albo też środkową Scytię (na równinach na lewym brzegu Dunaju), bądź też 
północne wybrzeże Azji Mniejszej u stóp Kaukazu. Amazonki były niezwykle walecznym, niezależnym narodem, tworzyły 
społeczność wyłącznie kobiecą, mężczyzn uważały za gorszych. Strzegły swoich terenów pokonując o wiele liczebniejsze armie 
składające się z mężczyzn. Utrzymywały stosunki z cudzoziemcami, żeby podtrzymać ród. Swoje potomstwo płci męskiej zabijały 
lub kaleczyły (oślepiały albo okulawiały) bądź oddawały ojcom na wychowanie, dzieci płci żeńskiej kształciły w sztuce wojennej. 
Sądzono, że Amazonki usuwały dziewczętom pierś, aby nie przeszkadzała im w napinaniu cięciwy łuku lub rzucaniu dzidą. 

 

Źródła inspiracji Rubensa: Bitwa pod Anghiari Leonarda da Vinci  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoon_van_Dyck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pas_Hipolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana%C5%9Bcie_prac_Heraklesa#Zdobycie_przepaski_Hippolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herakles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tezeusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hippolytos_(syn_Tezeusza)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ares_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimfy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harmonia_(nimfa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scytia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anatolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaukaz_(%C5%82a%C5%84cuch_g%C3%B3rski)
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Porwanie córek Leukippa, lata 20. XVII w.  

Obraz poświęcony jest wydarzeniu z życia Dioskurów, zrodzonych z Ledy. Jeden z 

nich, Kastor, był śmiertelnym synem króla Spartan Tyndareosa, drugi, Polluks 

(Polideukes), był nieśmiertelny dzięki boskiemu ojcu Zeusowi. Historia opowiada o 

nierozłączności braci i o porwaniu córek ich wuja Leukipa (Leukippos), Ilairy (Hilajra, 

Hilaejra) i Febe (Fojbe). Obie siostry miały wyjść za mąż za Idasa i Linkeusa. Podczas 

porwania wywiązała się walka pomiędzy dwiema parami braci, w wyniku której 

zginął Kastor. Nieśmiertelny Polluks zapragnął połączyć się z bratem w krainie 

śmierci i poprosił ojca Zeusa o umożliwienie mu tego. Pan Olimpu nie zgodził się na 

prośbę syna, ale postanowił, iż Dioskurowie razem będą spędzać dnie na przemian w Podziemiu i na Olimpie. 

Źródła inspiracji: sarkofag ……………………………………………………………………………………………… 

W latach (1620–1630) odbył Rubens kilka podróży w celach dyplomatycznych i artystycznych do Paryża (1622, 1623, 

1625), Madrytu (1628, 1629) i Londynu (1629, 1630).  

   

Cykl obrazów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         

Kopie dzieł Tycjana wykonane w czasie pobytu w Hiszpanii 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioskurowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leda_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tyndareos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leukippos_(syn_Perieresa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hilajra
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fojbe_(c%C3%B3rka_Tyndareosa)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Idas_(syn_Afareusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linkeus_(syn_Afareusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
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Druga żona Rubensa (od roku 1630), młoda Helena Fourment była natchnieniem starzejącego się artysty w oddaniu 

piękna kobiecego w scenach religijnych, mitologicznych i miłosnych. Dzieła jego nabierają miękkości i blasku; koloryt 

staje się harmonijny i łagodnie stonowany na ciepłym, brązowawym tonie zasadniczym.  

       

Tytuł pracy  …………………………………………………………….………. 

Źródło inspiracji  …………………………………………………………………….. 

Bohaterowie  …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

   

 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Obraz przedstawia grupę trzech tańczących Gracji, czyli według mitologii rzymskiej trzech sióstr, 
córek Jowisza i Junony, Jowisza i Eurynome lub Heliosa (Sola) i Ajgle. Były towarzyszkami bogini 
miłości, Wenus. Gracje nosiły imiona: Aglaja (Promienna), Eufrozyne (Rozumna) i Talia 
(Kwitnąca). W starożytnej Grecji Gracje były nazywane Charytami, zaś w Rzymie stały się. 
Gracje są symbolem piękna, miłości, płodności i zmysłowości. Gracja z lewej strony, Aglaia, stoi 
bokiem do widza, a jej głowa zwracająca się w stronę siostry jest ukazana z profilu. Druga Gracja, 
Eufrozyne, stoi tyłem do widza, głowę zwracając w lewą stronę w sposób ukazujący jej profil. 
Trzecia z Gracji, Talia, to ciemnowłosa kobieta ukazana z boku jednak o sylwetce zwróconej w 
stronę widza tak, że całe jej ciało jest widoczne 
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O czym opowiada mit związany z Baucis i Filemonem? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………… 

 

Znane są trzy obrazy, na których Rubens przedstawił krajobraz wiejski z 

tęczą w tle. Obrazy powstały w ostatnich latach twórczości mistrza, po 

zwolnieniu ze służby dyplomatycznej u króla Filipa IV. W 1635 roku 

zakupił on zamek w Steen, wokół którego rozciągały się parki i pola 

uprawne. Krajobraz ten był natchnieniem dla jego wielu pejzaży. 

 

Sztuka Rubensa jest w malarstwie XVII w. szczytem stylu barokowego. Bujność kształtów, ruch ciał, przepych barw, w 

połączeniu z dramatyczną siłą i patosem jego dzieł odpowiadały więcej ideałowi piękna XVII w., niż bardziej 

uduchowiona, w swym skupieniu unikająca reprezentacyjnego efektu, sztuka Rembrandta. W ostatnich latach swego 

życia zaczął malować nastrojowe pejzaże oraz sceny rodzajowe z życia ludu, głównie kiermasze i zabawy. Sir Peter 

Paul Rubens zmarł w Antwerpii. Przyczyną jego śmierci było zakażenie prawej ręki. 

 

Pokreśl imiona czterech władców, na których zlecenie pracował Peter Paul Rubens. 

Maria Medycejska, Ludwik XVI, Karol I Stuart, książę Gonzaga, Stanisław August Poniatowski, Lorenzo Medici, 

infantka Izabela, caryca Katarzyna 

 

Wenus, Mars i kupidyn, ok. 1630 

Podaj cechy widoczne w tej pracy typowe dla twórczości Rubensa: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………………………………. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_IV_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/1635
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antwerpia
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Anton van Dyck (1599-1641) 

Szlif malarski zdobywał w latach 1609–1612 u van Balena. Następnie kształcił się w pracowni Rubensa w Antwerpii, 
stopniowo awansując z ucznia na współpracownika mistrza. W latach 1622–1627 mieszkał we Włoszech m.in. 
w Rzymie, gdzie był gościem kardynała Bentivoglio, a także w Genui, gdzie został portrecistą rodzin 
patrycjuszowskich. Następnie wrócił do Antwerpii, gdzie malował dzieła religijne i portrety. Od 1632 pracował 
w Anglii na dworze Karola I. Otrzymał tytuł szlachecki i zamieszkał w wiejskiej posiadłości Eltham. W 1640 poślubił 
szlachciankę angielską Mary Ruthven. W tym samym roku udał się do Paryża i Antwerpii w sprawach zawodowych, a 
rok później zmarł. Został pochowany w londyńskiej katedrze św. Pawła. 

     

 

       

 

Portret Karola V, ok. 1620 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_van_Balen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genua
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_I_Stuart
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_%C5%9Bw._Paw%C5%82a_w_Londynie
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Jacob Jordaens (1593-1678) 

Był najstarszym synem kupca bławatnego. Przez całe życie związany był ze swym rodzinnym miastem - Antwerpią. 
Ok. 1655 zmienił wyznanie, przeszedł na kalwinizm. Zmarł w wieku 85 lat podczas szalejącej w Antwerpii epidemii. 
Należał do najbogatszych obywateli miasta, posiadał kilka domów. Realizował liczne zamówienia z całej Europy m.in. 
królowej Szwecji Krystyny, króla Hiszpanii Filipa IV, królowej angielskiej Henrietty Marii, króla szwedzkiego Karola 
Gustawa. Tworzył portrety, sceny rodzajowe, mitologiczne, alegoryczne i religijne. Wykonywał także dekoracje 
malarskie wnętrz (pałac Huis ten Bosch koło Hagi) oraz kartony do tapiserii. W swojej twórczości przejawiał 
skłonność do realistycznego traktowania postaci, podkreślaną jędrnym, wyrazistym modelunkiem i jaskrawą 
kolorystyką oraz zamiłowanie do wypełnienia całej powierzchni obrazu dużymi i licznymi figurami. W późniejszych 
jego dziełach kompozycja stała się mniej stłoczona, a koloryt bardziej zharmonizowany. Początkowo stosował w 
swoich pracach efekty luministyczne Caravaggia, w późniejszym okresie pozostawał pod silnym wpływem Petera 
Paula Rubensa, z którym współpracował. Twórczość Jordaensa związana była silnie z tradycją rodzimą. Sceny religijne 
i mityczne często przedstawiał jako wydarzenia współczesne, których bohaterem był lud flamandzki. Jego 
indywidualność najlepiej ukazują obrazy będące pochwałą flamandzkiej żywiołowej radości życia. 

   

W krajach Europy Zachodniej, głównie w Niderlandach, panował zwyczaj, że jeśli podczas obiadu świątecznego w 
Trzech Króli któryś z biesiadników znajdował w swoim kawałku tortu fasolę, był ogłaszany królem – wybierał sobie 
królową i świtę. Wszyscy musieli naśladować ruchy króla, a gdy ten wznosił kolejny kielich wina do ust, wszyscy 
gromko krzyczeli Król pije!. W Holandii zwyczaj ten zwany był dwunastą nocą lub Driekoningenroud. Wszędzie 
panowała swobodna atmosfera, fasolowy król nie zwracał uwagi na złe zachowanie, głośne śpiewy, rubaszne żarty i 
zaloty. Nikt nie oburzał się na nikogo. 
 

     

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalwinizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antwerpia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystyna_Waza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_IV_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Maria_Burbon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_X_Gustaw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_X_Gustaw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_rodzajowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_mitologiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_alegoryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo_religijne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Haga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tapiseria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Luminizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
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Frans Snyders (1579-1657) 

Był uczniem Pietera Brueghla (młodszego) i Hendricka van Balena, żył i pracował w Antwerpii. Kilka lat przebywał 
we Włoszech, w Rzymie i Neapolu. Pracował z kilkoma mistrzami malarstwa m.in. z Rubensem, Jordaensem i van 
Dyckiem, dla których malował detale (zwierzęta i owoce) na ich obrazach. Tematem jego prac były początkowo 
kwiaty i martwe natury, później głównie zwierzęta i dynamiczne sceny z polowań. Tworzył wielkoformatowe 
przedstawienia polowań, w których sfory psów atakowały dzikie zwierzęta, malował kuchnie i spiżarnie z ubitą 
zwierzyną oraz martwe natury z myśliwskimi trofeami. Pracował dla Albrechta VII Habsburga namiestnika 
hiszpańskich Niderlandów, Leopolda Wilhelma Habsburga i Filipa IV, króla Hiszpanii.  

 

   

Martwe natury uświadamiają nam, że opozycją dla rozwoju i powodzenia jest rozpad i upadek, że upojnemu życiu 

zawsze towarzyszy widmo śmierci. Ten kontrast świetnie widać w obrazie Fransa Snydersa, uchodzącego za jednego 

z najwybitniejszych twórców martwej natury zwierzyny łownej. Jego obraz pokazuje jeszcze nieoprawione, ułożone 

na stole ptactwo łowne: kuropatwy, bekasy, bażanta i wiele ptaków. Jak w wielu innych obrazach, tak i tu Snyders 

świadomie tworzy kontrast między tym co martwe a tym co żywe. Tutaj scenę ożywia skradający się do spiżarni kot. 

 

     

 

Wyjaśnij termin tronie ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................................................................................ 

             

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Brueghel_(m%C5%82odszy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_van_Balen
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neapol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Jordaens
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoon_van_Dyck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoon_van_Dyck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_VII_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niderlandy_Hiszpa%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Wilhelm_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_IV_Habsburg
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Jan Brueghel Aksamitny (1568-1625) 

Swój przydomek zawdzięczał delikatnej fakturze malarskiej, łagodnym tonacjom 
kolorystycznym, bogactwu i zarazem harmonii swych niekiedy słodkich 
kompozycji. Malował najczęściej niewielkie, często miniaturowe kompozycje, 
chętnie stosując na podobraziu blachę miedzianą. Do jego ulubionych motywów 
należały Madonny w otoczeniu girland i bukietów kwiatowych, alegorie, martwe 
natury, zwłaszcza z kwiatami i owocami; malował również pejzaże i sceny 
batalistyczne. Jego sielankowy styl, odznacza się świeżością kolorytu.  

Bukiet  

Na czym polega wymowa wanitatywna obrazu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pejzaż leśny z rozbójnikami dzielącymi łup (1605) 

Obraz namalowany przez Brueghla na desce dębowej przedstawia 
gąszcz drzew w lesie, między którymi płynie zarośnięty 
wąski strumień co tworzy iluzję głębi. Prawdopodobnie niektóre 
partie krajobrazu namalował flamandzki malarz Abraham 
Govaerts. Gęsty las wyraźnie dominuje nad postaciami 
widocznymi na płótnie. Po lewej stronie znajdują się dzielący łup 
żołnierze maruderzy, którzy odłączyli się od oddziału w celach 
rabunkowych. Po prawej stronie leży zamordowana przez nich 
ofiara z nogami opartymi o przewrócone drzewo. Postacie zostały 
namalowane przez flamandzkiego malarza Sebastiana Vrancxa. 
Ponura tematyka obrazu nawiązuje do niespokojnych 

czasów wojny osiemdziesięcioletniej(1568–1648), która miała na celu podporządkowanie Niderlandów władzy Hiszpanii 
Habsburgów. Obraz Brueghla to pejzaż komponowany, tworzony w pracowni malarza z poszczególnych, realistycznie 
obserwowanych elementów. Konstrukcja takiego pejzażu poddana była pewnemu schematowi, który miał podkreślać aspekt 
malowniczości. Taki typ pejzażu ukazujący zamknięty, z bliska widziany wycinek lasu stworzyli niezależnie, około 1600 autor 
obrazu Jan Brueghel (starszy) i Gillis van Coninxloo. 

 

Cornelis Gijsbrechts (1640-1675) 

       

 

Wyjaśnij pojęcie: trompe l’oeil   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podobrazie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Girlanda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukiet_(dekoracja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Govaerts
https://pl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Govaerts
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maruder
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Vrancx
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_osiemdziesi%C4%99cioletnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niderlandy_(region_historyczny)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania_Habsburg%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania_Habsburg%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pejza%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gillis_van_Coninxloo


Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

11 
 

Kamienice przy Grand Place w Brukseli: 

 

barokowa fasada kościoła Saint-Michel w Leuven 

Określ cechy fasady kościoła typowe dla sztuki barokowej: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 
Hendrick Verbrugghen, ambona w katedrze w Brukseli 
 
Jerôme Duquesnoy, Menneken-Pis, Bruksela 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jer%C3%B4me_Duquesnoy&action=edit&redlink=1
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BAROK W HOLANDII 

 

Malarstwo holenderskie XVII wieku kształtowało się w nowej sytuacji politycznej i religijnej. Świeżo wywalczona 

wolność od katolickiej, habsburskiej hegemonii zaowocowała powstaniem mieszczańskiej Republiki Zjednoczonych 

Prowincji, kierującej się protestanckimi zasadami wiary. Sytuacja znalazła odzwierciedlenie w podejmowanych przez 

malarstwo tematach – ze scen religijnych wykluczony został kult świętych, a chętnie sięgano do inspiracji tekstami 

biblijnymi. Rozwój rynku sztuki doprowadził do specjalizacji twórców w ramach podejmowanych przez nich 

gatunków. Tematy uznawane w hierarchii artystycznej za „niskie” i dotąd zaledwie towarzyszące głównej scenie – 

usamodzielniły się, wykształcając także podgatunki. Są to między innymi pejzaże, w tym mariny czy weduty, widoki 

wnętrz kościelnych, różnorodne sceny rodzajowe i martwe natury. Artyści tworzyli w ośrodkach artystycznych w 

Amsterdamie, Hadze, Utrechcie, Haarlemie, Lejdzie i Rotterdamie, ale również podróżowali do Italii. Szczególnie 

istotne są inspiracje sztuką Caravaggia w środowisku utrechckim, podejmującym podobne tematy, rozwiązania 

kompozycyjne i efekty gry światła. Pod wpływem rzymskiego malarza pozostawał również Pieter Lastman, który 

przekazał zainteresowanie silnymi efektami światłocieniowymi swoim uczniom: Janowi Lievensowi i Rembrandtowi 

van Rijn. W wyniku działalności Kompanii Wschodnio- i Zachodnioindyjskiej Zjednoczone Prowincje stały się potęgą 

handlową na skalę globalną.  

„Złoty wiek” malarstwa holenderskiego, czyli XVII stulecie, był czasem, kiedy malarstwo rodzajowe rozwinęło się na 

ogromną skalę. Obrazy życia codziennego nie były jednak tylko przedstawianiem rzeczywistości, ale stanowiły 

wieloznaczne zagadki, były alegoriami, z ukrytymi podtekstami moralnymi i pełne symboliki. Rozwinęły się takie 

tematy, jak pejzaż, martwa natura i wspomniane sceny rodzajowe. Pomimo, że każdy z tych tematów osiągnął 

wysoki poziom artystyczny, nadal panowało przekonanie, że najwyższym artyzmem są przedstawienia historyczne. 

Rozwinięcie się malarstwa rodzajowego, czy pejzażowego z ich wieloznaczeniowością, nie spowodowało zaprzestania 

tworzenia wielkich obrazów historycznych. Szczególnie w Haarlemie zachowała się akademicka tradycja i kilku 

mistrzów malowało w unikalnym stylu obrazy wysokiej jakości. To, że dzisiaj niewiele o nich wiemy, nie znaczy, że 

było ich mało, po prostu ta dziedzina twórczości została przebadana przez specjalistów w niewielkim stopniu w 

stosunku do malarstwa rodzajowego. Wielu z artystów, jak Johannes Vermeer rozpoczynało swoją karierę od 

tematów biblijnych, czy mitologicznych, a więc akademickich.  

Dlaczego w sztuce pojawiły się przedstawienia natury? W średniowieczu malarstwo skupiało się na pokazaniu 

duchowości i powiązania człowieka z Bogiem, więc krajobraz sam dla siebie nie istniał. Liczne przedstawienia 

symbolicznych roślin podkreślały jedynie ową duchowość. Renesans zaczął wprowadzać nowe środki wyrazu na fali 

zainteresowania człowiekiem i naturą. Rozwijały się nauki ścisłe, w tym przyrodnicze. Jednak w renesansie krajobraz 

pełnił tylko rolę tła dla wydarzeń historycznych i religijnych, zaś główną rolę pełnił człowiek. Nawet wówczas, gdy 

malarz jednakową staranność przykładał do postaci pierwszoplanowej, jak i ledwo dostrzegalnych drzew w tle, owe 

drzewa stanowiły tylko podkreślenie głównej narracji. Artyści holenderscy XVII wieku zaczęli doceniać własny 

krajobraz. Stało się tak dlatego, że Holandia uzyskała niepodległość w 1609 roku i wówczas malarze uznali ją za 

godną uwiecznienia. Natura własnego kraju przyciągnęła uwagę artystów bardziej, niż obce krajobrazy, inni 

mistrzowie. Pojawiły się nowe tematy: kanały przecinające miasta, morze, krajobrazy poznaczone młynami. Należy 

przyznać, że morze, jako temat marynistyczny pojawiało się już wcześniej w malarstwie holenderskim, jednak 

punktem przyciągającym uwagę był zwykle okręt ustawiony bokiem do widza ukazany w kontrastowych w stosunku 

do wody i nieba barwach. W latach pięćdziesiątych XVII wieku, kiedy pojawiły się inne pejzaże oprócz 

marynistycznych, morze także zmieniło swój wygląd na obrazach. Artyści zaczęli się skupiać na barwach natury, z 

dominującą szarością, błękitami i głębią przestrzeni. Jeżeli pojawiał się okręt, stawał się jedynie uzupełnieniem 

całości, a nie punktem przyciągającym wzrok. To morze było głównym bohaterem i narratorem obrazu. Podobnie 

stało się z obrazami przedstawiającymi typowy holenderski pejzaż. Zaprzestano łączenia krajobrazu z tematami 

mitologicznymi, czy biblijnymi, a zaczęto doceniać go dla własnego piękna. Malarze nie zaniechali tradycji 

manierystycznego obrazu, ale zaczęli rozwijać się w kierunku humanistycznym, co oznaczało wytworzenie interakcji 



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

13 
 

pomiędzy dziełem sztuki, a odbiorcą. Szczególnie podatne na taki sposób postrzegania sztuki, a szczególnie pejzażu 

stało się środowisko haarlemskie. Wiek XVII, czyli czas po odzyskaniu niepodległości przez Holandię, obfitował w 

malarstwo pejzażowe o nowym spojrzeniu na krajobraz. Bliskość morza, wilgotność powietrza, światło rozproszone 

przez chmury, to wszystko sprawiło, że holenderski pejzaż jest pełen intymności, nastrojowości i niemal 

monochromatyczny, co paradoksalnie czyni go bogatszym od bogatej flamandzkiej kolorystyki stojącej jakby w 

dekoracyjnej opozycji. Wyjaśniając bardziej szczegółowo, w malarstwie flamandzkim ważne były drzewa na 

pierwszym planie, zaś dla Holendrów najważniejsza była atmosfera; to ona określała wizję pejzażu. W latach 

trzydziestych i czterdziestych, kiedy tworzyli tacy mistrzowie, jak Salomon van Ruisdael, czy Jan van Goyen 

ukształtowało się malarstwo nie ujawniające kontrastowych drobiazgów, co oznaczało, że ci artyści stosowali 

rozproszone światło, element atmosferyczny, który wiązał ze sobą poszczególne obiekty. Wzrok odbiorcy był raczej 

kierowany w głąb obrazu, a nie skupiany na kontrastowym głównym elemencie. Często to niebo przyciąga wzrok 

odbiorcy, chociaż obrazy bywają tak skonstruowane, jakby widz znajdował się na lekkim wzniesieniu. Tak się dzieje w 

przypadku obrazów van Goyena, czy Jana Porcelisa. Kompozycję pejzażu zdominowała natomiast linia przekątna, 

zaznaczona poprzez strumień, czy wiejską drogę i kierująca wzrok widza w dal, ku horyzontowi. Z czasem ta linia 

zostanie zastąpiona horyzontalnym ujęciem krajobrazu, co pozwalało na szerszy odbiór dzieła. Ponieważ w 

malarstwie pejzażowym brakowało narracji, od której malarze uciekli na rzecz nastrojowości, sam pejzaż nabrał rysu 

kontemplacyjnego. Szczególnie u Salomona van Ruisdaela ujętych bardzo kameralnie i poetycko widać kontemplację 

natury. Van Ruisdael i van Goyen wykształcili dużo malarzy, którzy spopularyzowali monochromatyczny krajobraz w 

całej Holandii. Pejzaż cieszył się wówczas ogromną popularnością w mieszczańskim społeczeństwie. Przeciętny 

mieszkaniec miasta po całym dniu pracy w hałasie, w kantorze lub na giełdzie handlowej, z przyjemnością oddawał 

się kontemplacji spokojnego krajobrazu na płótnie zakupionym do swojego domu. To mieszczaństwo bowiem było 

największym mecenasem i zleceniodawcą ówczesnych artystów. Pojęcie skromności i umiarkowania tak powszechne 

w malarstwie rodzajowym musiało się znaleźć także w krajobrazach. Kolor i kontrast zaczynają się pojawiać w 

malarstwie już pod koniec lat czterdziestych XVII wieku. Dzieje się tak, między innymi, dzięki wrażliwości na detale i 

na słoneczne światło pojawiające się czasem na chwilę zza deszczowych chmur. Główną rolę zaczyna grać światło, a 

przyroda zyskuje dzięki niemu barwy.  

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

Rembrandt van Rijn urodził się w Lejdzie. Jego ojciec był właścicielem wiatraka, człowiekiem stosunkowo zamożnym. 

Rembrandt od młodych lat zdradzał niezwykłe zdolności do rysunków. Szybko został uczniem w pracowni malarskiej i 

uczył się zawodu, cieszącego się w XVII-wiecznej Holandii dużą popularnością. Pomimo osiągnięcia umiejętności 

malarskich Rembrandt przez dosyć długi okres nie był w stanie zdobyć popularności. W 1631 roku pożyczywszy tysiąc 

guldenów od marszanda Hendricka Uylenburgha, Rembrandt przeniósł się do Amsterdamu i zaczął prowadzić 

pracownię malarską swojego protektora, a także mieszkać w jego domu. XVII-wieczny Amsterdam przeżywał złoty 

okres rozwoju, stał się najważniejszym i najbogatszym portem Europy, a wraz z szybko bogacącymi się kupcami 

gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na obrazy, którymi majętni mieszczanie ozdabiali swoje domy. Największym 

popytem cieszyły się robione na zamówienie portrety oraz płótna finansowane przez radę miejską albo środowiska 

branżowe. Właśnie dzięki tego typu zamówieniom, Rembrandt mozolnie zdobywał w konkurencyjnym środowisku 

pozycję zdolnego malarza, czekając na możliwość tworzenia obrazów o tematyce historycznej – te właśnie uważał za 

godne jego talentu i ambicji. Dzięki namalowanemu na zamówienie cechu lekarzy dużemu obrazowi „Lekcja anatomii 

dr. Tulpa”, Rembrandtowi udało się w 1632 r. osiągnąć upragniony status jednego z najlepszych malarzy w 

Amsterdamie. W 1634 r. Rembrandt poślubił Saskię Uylenburgh. Córka zamożnego burmistrza z dużym posagiem 

była zrządzeniem losu dla ambitnego malarza na dorobku. Rodzina panny młodej uważała, że malarz jest łowcą 

posagu, i nie była zadowolona z mezaliansu. W latach trzydziestych XVII w. Rembrandt był u szczytu sławy – ceniony, 

zamożny, szczęśliwy w małżeństwie. Rembrandt i Saskia lubili przepych i lubili korzystać z uciech mieszczańskiego 

życia w bogatym Amsterdamie, czym narazili się rodzinie Saskii. Chcąc publicznie zadać kłam oszczerstwom o 

trwonienie posagu żony, jakie rozpowszechniała rodzina Saskii, Rembrandt wytoczył im proces, żądając 
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odszkodowania za pomówienia. Malarz udowadniał przed sądem, iż jest znanym i dobrze zarabiającym artystą, 

jednak nie wywalczył pieniędzy, a sędzia orzekł, iż jest tylko „zwykłym malarzem”, co potwornie rozzłościło dumnego 

Rembrandta. Kilka miesięcy później, w 1639 roku ambitny Rembrandt kupił wystawny, wielki dom w prestiżowej 

lokalizacji w Amsterdamie przy ulicy St. Anthoniesbreestraat. Zawrotną sumę 13.000 guldenów Rembrandt miał 

spłacić w ciągu sześciu lat. Rozlokowane na pięciu poziomach pomieszczenia pozostawały w dużej mierze puste – 

dzieci, które rodziła Saskia po kolei umierały przed ukończeniem pierwszych urodzin.  Ogromny, piękny dom w ciągu 

kilku kolejnych lat doprowadził malarza do bankructwa. Mimo wielu zleceń, ogromnej liczby uczniów, którzy 

pracowali dla Rembrandta, mimo dochodów czerpanych z handlu obrazami innych twórców malarz z miesiąca na 

miesiąc popadał w coraz większe tarapaty finansowe. W 1642 r. kilka dni po czwartym porodzie 

dwudziestodziewięcioletnia Saskia zmarła. Przeżył jedyny syn Rembrandta, któremu nadano imię Titus. W spisanym 

na łożu śmierci testamencie Saskia uczyniła dziecko jedynym spadkobiercą, skutecznie uniemożliwiając swojej 

rodzinie zgłaszanie roszczeń do majątku. W tym roku Rembrandt ukończył jedno ze swoich słynniejszych dzieł „Straż 

nocną”, po czym na długi okres przestał malować. Po śmierci zamożnej Saskii w życiu malarza pojawiła się Geertje 

Dircks. Starsza od niego o 6 lat niepiśmienna wdowa po trębaczu okrętowym zaopiekowała się 9-miesięcznym synem 

Tytusem. Gdy rodzina zmarłej Saskii kierowała wobec malarza publiczne zarzuty o trwonienie majątku na kochankę, 

Rembrandt sprawił, iż Geertje spisała testament, w którym wszelką biżuterię (należącą kiedyś do Saskii, a teraz 

podarowanej przez malarza), ruchomości i papiery wartościowe przekazywała Titusowi. Związek zakończył się wielką 

awanturą po 7 latach, w 1649 roku. Geertje wniosła skargę, że Rembrandt nie spełnił obietnicy jej poślubienia. Sąd 

nakazał mu płacić jej roczną pensję i ufundować pobyt w miejscu będącym rodzajem zamkniętego ośrodka 

wychowawczego. Gdy Geertje przyjęła rolę nieformalnej żony malarza, w 1648 roku w domu Rembrandta przyjęto 

do pracy młodą gospodynię – Hendrickje Stoffels, która szybko zauroczyła malarza i została jego kochanką. Sytuacja 

ta wywołała poważny konflikt pomiędzy Rembrandtem a Geertje. Awantury i scysje między kobietami doprowadziły 

Geertje do drastycznych kroków – oskarżyła publicznie malarza o to, że obiecał zawrzeć z nią związek małżeński i nie 

dotrzymał słowa. W ramach ugody przed sądem Rembrandt zobowiązał się wypłacać byłej kochance stałą rentę, ta 

jednak pomimo tego wsparcia zaczęła zastawiać biżuterię Saskii, podarowaną jej kiedyś przez Rembrandta 

(wchodzącą w skład spadku, jaki po Geertje miał odziedziczyć Titus), co skłoniło Rembrandta do złożenia wniosku o 

odseparowanie dawnej kochanki w domu wariatów. Uznana za chorą psychicznie Geertje została umieszczona w 

zamkniętym ośrodku. Zmarła kilka lat później po opuszczeniu placówki. Jej tragiczny los obciążał sumienie 

Rembrandta, który miał świadomość, iż ponosił w dużej mierze odpowiedzialność za szaleństwo Geertje.  

Począwszy od roku, w którym Rembrandt zakupił wystawny dom, zaczął się sukcesywnie pogrążać w długach. 
Przyczyną tego stanu rzeczy była zapewne rozrzutność, olbrzymie koszty związane z domem, konieczność jego 
modernizacji i naprawy (prawdopodobnie dom był podmywany i zaczynał się zapadać), a także nietrafione transakcje 
dzieł sztuki, które Rembrandt kupował za kwoty, których nie mógł odzyskać w ramach ich sprzedaży. Szczęśliwe 
pożycie z Hendrickje zostało zakłócone przez reakcję otoczenia na ten nieformalny związek. Rada kościelna wezwała 
kobietę (określając ją w piśmie jako „żyjącą jak ladacznica z Rembrandtem” do stawienia się przed nią i udzielenia 
wyjaśnień. Hendrickje zignorowała wezwanie, jednak wkrótce otrzymała dwa kolejne. W końcu bracia ze wspólnoty 
kościelnej przyszli do domu malarza i nakazano jego kochance publicznie przyznać, iż żyje jak ladacznica. Brzemienna 
w owym czasie Hendrickje musiała wyrazić skruchę, a dodatkowo zabroniono jej udziału w mszy. W 1654 r. urodziło 
się jedyne dziecko Hendrickje i Rembrandta – córka Cornelia. Dwa lata później sytuacja malarza stała się na tyle 
tragiczna, iż aby uniknąć więzienia musiał ogłosić bankructwo. Na początku 1658 r. jego dom, jak również jego 
wyposażenie, zgromadzone działa sztuki oraz wszelkie ruchomości zostały zlicytowane, całkowita suma nie pokryła 
jednak kredytu zaciągniętego na dom ani roszczeń wszystkich wierzycieli. Rembrandt był nawet zmuszony sprzedać 
grób Saskii w Oude Kirk (starym kościele w Amsterdamie), gdyż nie miał wystarczających funduszy na jego 
utrzymanie. Rembarandt wraz z Hendrickje i dziećmi przenieśli się do skromnego domu i założyli spółkę prowadzącą 
pracownię malarską. Chcąc uchronić rodzinę przed wierzycielami, malarz był tylko pracownikiem spółki, której 
udziały przypadły Titusowi i konkubinie. W 1663 r. powoli stabilizujące się życie przerwała dziesiątkująca Amsterdam 
plaga dżumy. Jej ofiarą została Hendrickje. Mimo rosnącej sławy Rembrandt zaczął tracić życiowe siły. W okresie 
ostatnich pięciu lat życia malarza powstały przejmujące, najbardziej nowatorskie dzieła artysty, między innymi 
olśniewające arcydzieło znane jako „Żydowska narzeczona”. Z obrazu emanuje niezwykła czułość, którą podkreśla 
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układ dłoni kobiety i mężczyzny, być może będąca swego rodzaju hołdem dla zmarłej Hendrickje, z którą łączyło 
malarza silne uczucie. Van Gogh napisał w jednym z listów, że oddałby dziesięć lat życia za to, aby pozwolono mu 
zostać sam na sam z tym właśnie obrazem przez cały dzień i całą noc…W 1668 roku malarza spotkała kolejna tragedia 
– ledwie kilka miesięcy po zawarciu małżeństwa na dżumę zmarł jego syn Titus. Sześć miesięcy po jego śmierci 
urodziła się wnuczka Rembrandta – Titia. W siedem miesięcy po tym wydarzeniu zmarła matka dziewczynki. 

Prawdopodobną przyczyną śmierci Rembrandta była dżuma. Malarz pochowany został w zbiorowej mogile, a miejsce 

jego pochówku pozostaje nieznane. 

Sylwia Zientek FANTASMAGORIA szkice o artystach 

Wybrane autoportrety: 

Autoportrety stanowiły jedyną w swoim rodzaju okazję, by dawać  świadectwo przemianom we wnętrzu i w 

malarstwie. Najpierw Rembrandt ukazywał siebie jako wrażliwego, ale skrytego młodzieńca. Stawał mały przed 

ogromnymi sztalugami, mały przed wielkością sztuki. Następnie wszedł w skórę aktora. Przymierzał do siebie 

rozmaite miny i malownicze kostiumy, berety, kreując własne przedstawienie. Udowadniał, jak celnie potrafi 

przedstawić twarz, oddawać rozmaitą materię. Jego autoportrety przekształciły się w wizerunki obdarzonego 

wyobraźnią, pewnego siebie mężczyzny. On zdobył już pozycję i renomę, ale pragnął więcej. Dojrzały, doświadczony 

przez życie Rembrandt  nie malował autoportretów, które podkreślały jego status i mogłyby zwabić mu klientów. 

Jednak prace z lat 60. XVII wieku, ostatniego dziesięciolecia jego życia, ostatecznie ukoronowały go na króla 

malarstwa - rozumianego jako zdolność do oddawania stanów ducha dzięki środkom plastycznym. Już nie był 

niepozorny wobec sztuki, a stali się jednością. 

           

Autoportret jako Zeuksis 

 

 

 

 

Wizerunki Saskii van Uylenburgh: 

            

http://zientek.blog.pl/
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Hendrickje Stoffels: 

Opis obrazu: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytus: 

     

Grafiki: 

Krajobraz z trzema drzewami 
Na bezkresnym niebie widzimy gonitwę kłębiących się burzowych chmur. 
Lewy górny róg kompozycji zamykają czarne strugi nadchodzącego deszczu. 
Niebo zajmuje trzy czwarte obrazu. Czarne chmury otulają od góry 
przestrzeń. Na pierwszym planie po lewej stronie rybak z wędką, jego żona 
roznieca ogień nad brzegiem rzeki; w tle rozświetlona równina, pasące się 
krowy, chłopi zwożący siano; w oddali majaczą budynki miasteczka, widzimy 
sylwetki wież i wiatraków. Na wzgórzu, gdzie kręcą się małe postaci - statyści 
dramatu: koń zaprzęgnięty do wozu czeka cierpliwie, aż jego pan załaduje 
plony ziemi; na najwyższym punkcie wzniesienia siedzi człowieczek w 

kapeluszu, szkicuje coś czego nie widać, co znajduje się już poza kadrem. Odwrócony do wszystkiego plecami zwraca 
się w stronę światła, które nadchodzi (albo odchodzi). Światło pomija jednak znaczną część pierwszego planu. Ten 
mocny akord, uderzył nas na początku, jednak wracamy tu w ostatniej chwili, aby baczniej mu się przyjrzeć. Są to 
nadrzeczne krzewy ciągnące się od prawej strony aż do pary rybaków. Strefa cienia pochłania je całkowicie. Jednak w 
głębokim mroku, w prawym dolnym rogu kompozycji majaczą jeszcze dwie sylwetki, które w przeciwieństwie do 
szkicowo potraktowanych, małych postaci w tle, zostały narysowane niezwykle precyzyjnie. Schematyczny kontur 
zastąpiony tu został subtelnym rysunkiem światłocieniowym. Wszystko utkane jest z delikatnych kreseczek. 
Wymagało to niezwykłego kunsztu od artysty, gdyż skala jest niewielka. Postaci zamykają się w około 
dwucentymetrowym kwadracie. Na powiększeniu wybranego fragmentu wyraźnie widać profil młodzieńca z wąsami. 
Ma on na sobie mieszczański strój z epoki Rembrandta. Jego twarz zastyga w surowy, gniewny wyraz. Wyciąga rękę 
przed siebie. Druga wyraźnie widoczna dłoń należy do postaci usytuowanej przodem do widza. Nie ma pewności czy 
nie ukrywa się tu więcej osób. Za plecami młodzieńca długi kształt jakby trzymanej przez kogoś włóczni. Istnieją 
hipotezy, że w pejzażu z Trzema Drzewami skrywa się para kochanków. Na oryginalnej grafice eksponowanej w 
Muzeum Rembrandthuis w Amsterdamie nie widać wyraźnie, zamaskowanej przez krzewy, postaci kobiety i 
mężczyzny. Osoba rozpoznawalna na pierwszym planie posiada cechy androgyniczne, raczej z przewagą ku płci 
męskiej. Wygląd drugiej postaci, zależy w zasadzie od wyobraźni oglądającego, jedynie należąca do niej wystająca z 
krzaków dłoń, nie wzbudza wątpliwości. Układ rąk i usytuowanie sylwetek względem siebie wskazuje na to, że ktoś 
komuś wypłaca należność, a może dzieli się łupami? 



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Magdaleny Abakanowicz w Gdyni 

17 
 

    

 

    

Podkreśl trzy cechy grafiki Rembrandta: 

A. Kontrast światła i cienia 

B. Izokefalizm 

C. Akwaforta 

D. Miedzioryt 

E. Kompozycja symetryczna 

F. Mistyczny nastrój 

Obrazy ze zbiorów polskich: wpisz tytuły prac i miejsca ich ekspozycji 

     

…………………………………………...........  …………………………………………    ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………...........  …………………………………………    ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………...........  …………………………………………    ………………………………………………………………………………. 
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Dokonaj analizy dzieła: 

Podaj tytuł pracy …………………………………………………………………….. 

 

Dzieło powstało w roku (zaznacz właściwą datę): 

• 1609 

• 1632 

• 1652 

Określ miejsce ekspozycji dzieła ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorem obrazu jest (zaznacz właściwą odpowiedź): 

• holenderski artysta zajmujący się wyłącznie malarstwem 

• holenderski malarz, który wyspecjalizował się również w grafice (głównie w technice akwaforty) 

• holenderski malarz zajmujący się również twórczością literacką i teoretyczną 

W obrazie zastosowano następujące środki budujące przestrzeń i kompozycję (zaznacz trzy poprawne odpowiedzi): 

• silny skrót perspektywiczny 

• perspektywę linearną z jednym punktem zbiegu umieszczonym centralnie na linii horyzontu 

• repoussoir (element silnie uwypuklony na pierwszym planie, współtworzący iluzję głębi) 

• iluzję głębokiej, „uciekającej” przestrzeni za grupą figuralną 

• perspektywę linearną o dwóch punktach zbiegu umieszczonych na linii horyzontu 

• stopniowe zmniejszenie się ostrości w sposobie przedstawienia oddalających się postaci i przedmiotów 

Na obrazie są przedstawieni (zaznacz właściwą odpowiedź): 

• przedstawiciele cechu chirurgów z Amsterdamu 

• przedstawiciele bogatego patrycjatu Amsterdamu 

• przedstawiciele władz Amsterdamu obserwujący sekcję zwłok 

W obrazie zastosowano następujące efekty kolorystyczne i światłocieniowe (zaznacz trzy poprawne odpowiedzi): 

• kontrast partii oświetlonych i zacienionych 

• światło rozproszone 

• szeroką gamę barwną 

• ciepłą tonację kolorystyczną 

• przewagę kolorów achromatycznych 

• światło skupione 

Wskaż rolę światła w obrazie 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
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Tytuł  ………………………………………………………………………………… 

Czas powstania ………………………………………………………………………………… 

Miejsce ekspozycji ……………………………………………………………………………… 

Bohaterowie ………………………………………………………………………………… 

Opis sceny ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy …………………………………………………………..…………………………………………….. 

Opis ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………………….. 

Opis  ………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Opis ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Opis ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

Tytuł pracy ………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

Opis ……………………………………………………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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Porównaj dzieła po wzgłedem kompozycji: 

                        

                    S. Botticelli, Alegoryczny portret kobiety, ok. 1480         Rembrandt, Matka, 1631 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

Oślepienie Samsona, 1636 

 
 
 
 
 
 

Syndycy cechu sukienników, 1662 

Obraz był drugim po Straży nocnej portretem zbiorowym, powstałym po okresie spadku 
popularności malarza. Według jednej z najbardziej rozpowszechnionych interpretacji, 
malarz przedstawił radę odpowiadającą na zarzuty malwersacji, podnoszone przez 
czeladników znajdujących się tam, skąd patrzy widz. W reakcji na to oskarżenie jeden z 
członków, prawdopodobnie Volckert Jansz, gwałtownie podnosi się z krzesła, czym nadaje 
dziełu dynamizmu. 

     

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompania_Fransa_Banninga_Cocqa_i_Willema_van_Ruytenburcha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Defraudacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czeladnik
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Frans Hals (1581/85-1666) 

Większą część życia spędził w Haarlemie i tam działał artystycznie. Był dwa razy żonaty i miał dziesięcioro dzieci. 

Przez całe życie borykał się z kłopotami finansowymi oraz długami. Na cztery lata przed śmiercią popadł w biedę: 

niewiele miał już zamówień i władze miasta musiały wypłacać mu skromną rentę. 

 

       

   

Portret oficerów kompanii kuszników pod wodzą kapitana Reyniera 

Reaela i porucznika Michielszoona Blaeuwa, tzw. Wesoła kompania 

(1633-37) 

 

 

Obrazy Halsa  sprawiają wrażenie malowanych techniką alla prima, czyli …………………………………………………………………. 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wybitną uczennicą Halsa była ............................................................................... 
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Johannes Vermeer van Delft (1632-1675) 

Jest rok 1611. Niderlandy, mimo walk z Hiszpanią o niepodległość, to intensywnie rozwijający się kraj, zarówno pod 

względem gospodarczym, jak i ekonomicznym. Dynamicznie tworzą się połączenia morskie z krajami nadbałtyckimi 

oraz nowe szlaki kupieckie. Jest gwarno, tłoczno i wiele się dzieje. Młody syn krawca, Reynier Jans, wyjeżdża do 

Antwerpii, aby nauczyć się podstaw wyrobu tkanin. Miasto to stało się niedawno europejskim centrum finansów. 

Jest więc obiecującą alternatywą dla poszukujących pracy młodych ludzi. Jans trudni się tam sprzedażą jedwabiu oraz 

poszukiwaniem odpowiedniego materiału na… żonę. Niewiele jest danych na temat kandydatki na żonę – Digny 

Baltens. Jej ojciec miał się parać fałszerstwem pieniędzy na masową skalę, ale na tyle biegłym, aby unikać 

konsekwencji prawnych tego przedsięwzięcia i utrzymywać swą rodzinę we względnym dostatku. 

Młodzi w 1615 roku postanawiąją się pobrać i przenieść do Delft, uroczego miasteczka o zadbanych szerokich ulicach 

i wielkich oknach, przez które wpadały promienie słońca, tak pięknie i chętnie ujmowane w holenderskim malarstwie 

rodzajowym. Reynier Jans posługuje się w tym czasie nazwiskiem Vos, co oznacza, w języku holenderskim, lisa. Pod 

tym symbolicznym szyldem otwiera gospodę i rozpoczyna nowe życie na łonie rodziny. Los sprzyja młodemu 

małżeństwu. W gospodzie nie brakuje bogatych przejezdnych, kupców i artystów, a także majętnych mieszczan. To 

imponuje młodym małżonkom i napędza ich ambicję. A i Reynier Jans, jak przystało na lisie nazwisko, jawi się jako 

obrotny i przedsiębiorczy mężczyzna. Kupuje karczmę Mechelen, tym razem, w jeszcze bardziej obiecującym miejscu, 

gdyż niemalże przy samym rynku miasta oraz dołącza do Gildii Św. Łukasza w Delft, jako handlarz sztuki. Zmienia 

także nazwisko i staje się Reynierem Jansem Vermeer. Być może to właśnie w domu rodzinnym w małym Johannesie 

zostaje zaszczepiona miłość do sztuki. Johannes Vermeer, syn Digny i Reyniera, rodzi się w Delft około 1632 roku. 

Delft XVII wieku sprzyjało artystycznej działalności, mimo zakazu tworzenia dzieł o charakterze religijnym w 

znaczeniu dekoracji kościelnych i świętych przedstawień. Społeczeństwo zajmowało się głównie handlem, co w 

tamtych czasach stanowiło lukratywny interes. Nic wiec dziwnego, że kupcy łasym okiem spoglądali na wychodzące 

spod wprawnych rąk mistrzów portrety, pejzaże i martwe natury o sekretnych znaczeniach, zaspokajające ich gusta 

estetyczne. Delft słynęło z przemysłu sukienniczego i pięknego fajansu, więc pieniędzy w mieście nie brakowało. 

Mieszczaństwo było stać na zbytek i pragnęło otaczać się pięknymi przedmiotami. Artyści konkurowali ze sobą, aby 

sprostać potrzebom bogatych mieszczan. Aby stać się mistrzem należało wyspecjalizować się w konkretnej tematyce 

malarskiej. Konkurencja była tak zaciekła, że brały w niej udział całe miasta. Potrzebny był więc kompromis, tak więc 

każde miasto wypracowało w końcu swój „znak firmowy”, czyli określone typy malarskich przedstawień. W Utrecht 

były to kwiatowe martwe natury, w Amsterdamie owocowe i warzywne, a w Hadze kwiatowo-rybne. Jakiego 

malarstwa podejmowano się w Delft? Było to głównie dzieła historyczne i sceny rodzajowe we wnętrzach pięknych 

domostw, które tak bardzo pochłonęły studia malarskie Johannesa Vermeera. 

Reynier wiedział, że podstawą jego interesów są dobre relacje z odpowiednimi ludźmi. Był znakomitym 

przedsiębiorcą. Utrzymywał kontakty z dostępną mu elitą niderlandzkiego malarstwa. Wśród związanych z nim 

nazwisk występują m.in. Balthasar van der Ast (twórca sławnych kwiatowych kompozycji malarskich), Pieter 

Steenwyck, czy Pieter Groenewegen. 

Można przypuszczać, że mały Johannes, wzrastający w tym doborowym towarzystwie, załapał malarskiego bakcyla. 

Prawdopodobnie gdzieś po kątach karczmy i magazynów ojca zdobywał tajemną wiedzę o alchemii malarstwa. Czy 

ktoś go kształcił? Tego nie wiemy. Brakuje danych na temat edukacji tego wielkiego artysty. W dokumentach można 

znaleźć jednak kilka ważnych informacji. 29 grudnia 1653 roku Johannes Vermeer zostaje przyjęty do Gildii św. 

Łukasza, tej samej, w której zrzeszony był jego ojciec. Jednak młody Vermeer nie został zarejestrowany w gildii jako 

handlarz sztuki, lecz mistrz malarstwa. Co więcej, aż czterokrotnie wybierano go członkiem zarządu! Z tego faktu 

można wnioskować, że Vermeer odebrał edukacje plastyczną. Obowiązkiem, każdego rzemieślnika starającego się o 

wejście do Gildii była sześcioletnia praktyka u jednego z mistrzów. W przypadku Johannesa Vermeera spekuluje się, 

że mógł być to Leonaert Bramer, jednak nie jest to widoczne w twórczości obojga artystów. Ich style są bowiem 

https://niezlasztuka.net/artysta/johannes-vermeer/
https://niezlasztuka.net/artysta/johannes-vermeer/
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niemal drastycznie odrębne w formie. Kolejną propozycje mógłby stanowić Carel Fabritius, studiujący wpierw w 

pracowni Rembrandta, a następnie zrzeszony w Gildii w Delft. Zginął on tragicznie w wybuchu prochowni, która 

zniszczyła znaczną część miasta. Po jego śmierć Vermeer uznawany był za zastępcę artysty. Jego dzieła były 

popularne już za życia, a nawet pozwalały mu się wzbogacić przez pewien czas. 

Jednak nie samym malarstwem artysta żyje. Dorosły już Johannes, jak każdy śmiertelnik, nie mógł obronić się przed 

strzałą amora. Ogień jego miłości wzniecała jeszcze bardziej niedostępność wybranki. Catarina Bolnes, która skradła 

serce Vermeera. Była ona katoliczką, podczas, gdy on sam wyznawał kalwinizm. Prawdopodobnie była także 

bogatsza od wybranka. Jej matka, Maria This, żarliwie sprzeciwiała się temu małżeństwu. W sukurs artyście przyszedł 

jego mistrz Leonaert Bramer, który poręczył za Vermeera, co miało uspokoić niepokojącą się matkę, zarówno 

wyznaniem przyszłego zięcia, jak i jego wątpliwą sytuacja materialną. Ślub młodej pary odbył się 20 kwietnia 1653 

roku w Shipluy. Istnieją pogłoski o przejściu artysty, w związku z tym ważnym dla niego wydarzeniem, na wiarę 

katolicką. O tym fakcie miałyby świadczyć jego dwa najwcześniejsze obrazy: Chrystus w domu Marii i Marty oraz 

Toaleta Diany. Jednakże brakuje dokumentacji historycznej na ten temat. O wiele bardziej prawdopodobną jest 

teoria, że tworząc te dwa dzieła, Johannes Vermeer pragnął ukazać się w Gildii św. Łukasza jako uczony malarz. 

Przedstawienia religijne w scenach rodzajowych uznawane były w tym czasie za jedne z najtrudniejszych tematów 

malarskich. Vermeerowie zamieszkali w karczmie rodziców Johannesa. Artysta parał się handlowaniem dziełami 

sztuki, rzeczoznawstwem oraz malarstwem. Te pierwsze pozwalały jakoś wyżywić stale powiększającą się rodzinę, 

natomiast malarstwo przynosiło mu sławę i ogólne uznanie. 

W tym czasie malarstwo stanowiło sztukę niemalże alchemiczną. Artyści musieli posiadać wiedzę na temat 

pigmentów, odpowiedniej ilości i doborze składników, a także samego procesu mieszania farb. Wiele godzin pracy i 

przygotowań wymagało same przygotowanie warsztatu i pracowni, aby mieć w ogóle możliwość stworzenia obrazu. 

Paleta barwna była bardzo ograniczona ze względu na ceny materiałów, ale także ogólny poziom wiedzy na ten 

temat. U samego Vermeera znaleziono dwadzieścia różnych pigmentów, z czego najczęściej używał zaledwie 

dwunastu. W jego działach można dostrzec zamiłowanie artysty do błękitu paryskiego, który otrzymywał z 

drogocennej skały lapis-lazuli. 

Po pierwszych religijnych przedstawieniach, prawdziwą fascynacją Vermeera stały się sceny rodzajowe. W sposób 

wyjątkowo lekki podejmował w nich moralizatorski ton, w sposób niemal niezauważalny dla przeciętnego odbiorcy. 

Subtelna gra światła i cienia rozgrywa się w nich zapierając dech. W celu uzyskania mistrzowskiego światłocienia 

początkowo Vermeer stosował technikę impastu. Polega ona na fakturowym pogłębianiu kontrastu między tonami. 

W późniejszych obrazach przyjął nieco odmienną strategię, stosując technikę pointillé, czyli malowanie drobnymi 

pociągnięciami pędzla. Całość kompozycji dopełniała doskonała perspektywa. Prawdopodobnie uzyskiwał ją stosując 

prototyp aparatu fotograficznego – camera obscura, używając go w sposób jaki dziś amerykańscy hiperrealiści 

używają rzutnika. Rozmiłował się w ukazywaniu postaci na tle bogatych wnętrz. Być może w ten sposób odzywała się 

nim ambicja i dążenia pochodzące od stale dorabiających rodziców, którzy zachłysnęli się stylem bogatego 

mieszczaństwa Delft. Mapy, kosmetyki, klejnoty, drogocenne naczynia… Przedstawiając je w swych dziełach Vermeer 

nie tylko ukazywał swe mistrzostwo w posługiwaniu się grą świateł i cieni, ale także w symboliczny sposób zaspokajał 

swoją próżność. W ten sposób dawał do zrozumienia jak bardzo wykształconym i obytym w świecie jest człowiekiem. 

Zabawne jest to, że sam piętnuje takie zachowanie w dziele Sznur pereł. Czy Vermeer był kolejnym moralizatorskim 

hipokrytą? 

Wiele trudności przysparzało mu utrzymanie rodziny. W malarstwie nie był tak płodny jak w małżeństwie. Tworzył 

zaledwie dwa, może trzy obrazy rocznie. Nic dziwnego. Swoim dziełom poświęcał mnóstwo czasu i uwagi, oddawał 

im swoje ciało i dusze w dążeniu do perfekcji, którą podziwiamy do dziś. Trudna sytuacja finansowa zmusiła 

Vermeerów do przeprowadzki do rodzinnego domu teściowej Marii Thins. Nastąpiła poprawa stosunków między 

nimi. Maria Thins żyła w separacji ze swoim mężem, ale dzięki posiadaniu nieruchomości oraz udziałów bankowych, 

https://niezlasztuka.net/artysta/johannes-vermeer/
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żyła dość dostatnio, Dodatkowo po śmierci siostry odziedziczyła sporo ziem. Była to niebywałą szansa dla rodziny 

Vermeerów, gdyż pieniądze z jej dzierżawy mogły pozwolić na godne życie. 

Johannes był cenionym rzeczoznawcą, co również miało stanowić silną podporę finansową. O jego prestiżu w tej 

dziedzinie może świadczyć prośba z jaka zwrócono się do niego z imienia elektora brandenburskiego. Miał on ocenić 

autentyczność obrazów włoskich artystów. Vermeer zanegował wtedy fakt, jakoby obrazy miałyby pochodzić od 

Rafaela i Michała Anioła, chroniąc zwierzchnika przed oszustwem. Sprawa ta przydała mu jeszcze większego 

szacunku, ale nie wpłynęła na sytuację finansową. Głównym zarobkiem rodziny i gwarantem bezpieczeństwa wciąż 

były grunty. Szczęście jednak nie trwało długo. 

W 1672 roku wybuchła wojna Holandii z Francją, a postępujące naprzód wojska francuskie stanowiły ogromne 

zagrożenie dla terytorium państwa. Postanowiono otworzyć tamę, aby je powstrzymać, co miało katastrofalne skutki 

dla ludności cywilnej. Rodzina Vermeerów straciła wtedy główne źródło swojego utrzymania. Ten rozpaczliwy rok 

historii Holandii nazwany został rampjaar. Vermeer nie mógł podnieść się po tym nieszczęściu, Zaledwie kilka dni po 

tym wydarzeniu, jak wspominała jego żona, umarł z rozpaczy. Straszną porażką musiała się okazać dla tego 

perfekcjonisty na każdym polu niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny. Pozostawił ukochaną 

kobietę i ośmioro dzieci z ogromnymi długami, z którymi nie była w stanie sobie poradzić. Majątek Vermeerów 

oddano w ręce miasta. Mimo, że Johannes Vermeer był osobą znaną i cenioną za swoją twórczość podczas swojego 

życia w Delft, z biegiem lat wspomnienie o nim wyblakło. Dopiero w XIX wieku Étienne Joseph Théophile Thoré 

francuski krytyk i historyk sztuki natrafił na ślad artysty. Zaintrygowany rozpoczął poszukiwania informacji na temat 

niderlandzkiego mistrza i stał się wielkim miłośnikiem jego sztuki. W 1866 roku w „Gazette des Beaux-Arts” 

opublikował pierwszy na świecie katalog dzieł Johannesa Vermeera. 

Kim był Vermeer? Przede wszystkim artystą, podglądaczem życia codziennego i wad mieszczaństwa. Jego 

niesamowita wrażliwość na detale codzienności do dziś hipnotyzuje odbiorcę. Swym realizmem, swą magią, 

niepokojąco doskonałą grą światła jak z fotograficznej kliszy. Był także odpowiedzialnym ojcem rodziny, który nie 

mógł znieść swej porażki. Człowiekiem nieustannie dążącym do estetycznej i etycznej perfekcji, jak i w malarstwie, 

tak i w życiu. 

biografia artysty pochodzi ze strony: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/mistrz-swiatlocienia-ludzkich-dusz-johannes-vermeer-van-delft/ 
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Toaleta Diany, 1654-56 

W obrazie widoczne są wyraźne wpływy sztuki włoskiej, co jednak nie oznacza, że 

Vermeer odwiedził Włochy. Mógł się z nią zetknąć w Holandii. Niewykluczona jest także 

inspiracja obrazem holenderskiego malarza Jacoba van Loo Toaleta Diany z 1648 roku. 

Vermeer przedstawił pięć kobiet: boginię Dianę i jej towarzyszki, nimfy, odpoczywające 

po polowaniu. Na ziemi siedzi jedna z nimf, która obmywa stopy siedzącej na kamieniu 

bogini. Obok bogini siedzą dwie inne nimfy, a z prawej stoi jeszcze jedna. W tle 

widoczne są drzewa i fragment nieba. Zapadający zmrok pogrąża postaci w ciemności. 

https://niezlasztuka.net/artysta/johannes-vermeer/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/mistrz-swiatlocienia-ludzkich-dusz-johannes-vermeer-van-delft/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Loo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diana_(mitologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimfy
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Mali mistrzowie holenderscy 

Znaczenie nazwy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gerard ter Borch lub Terborch (1617 - 1681)  

Towarzystwo we wnętrzu, 1654 

Scena przedstawia ....................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

 

     

 

Jacob Izaakszoon van Ruisdael lub Ruysdael (1628-1682) 
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Jan Steen (1626-1679) 

Malował głównie sceny rodzajowe, alegorie i portrety, poruszał także tematy historyczne, religijne i mitologiczne. 

Największą popularność zdobył jako twórca pełnych humoru i satyry, przedstawień ilustrujących życie codzienne w 

XVII w. Jego obrazy cechuje swoisty nieporządek. Powiedzenie domostwo Jana Steena jest w Holandii synonimem 

bałaganu. Pomimo lekkiej tematyki dzieła Steena cechuje nienaganny 

warsztat i kompozycja. Doskonale opanował technikę posługiwania się 

światłem i kolorem, przywiązywał drobiazgową uwagę do szczegółów, 

przede wszystkim w tekstyliach.  

 

 

Jak starzy śpiewają, tak młodzi zagrają, 1665 

Tekst do obrazu Zwariowane gospodarstwo 

Malarze rodzajowi mieli dużo sympatii dla ludzkich słabości. Dzielili razem z 
innymi ludźmi radość życia, jego przyjemności, chociaż w kościele byli ciągle 
wzywani do powściągliwości, rozumu i dyscypliny. Powiedzieć prawdę, śmiejąc 
się, jak zalecał kalwiński humanista i poeta narodowy Jacob Cats – takie mogłoby 
być motto wielu obrazów rodzajowych. Malarstwo rodzajowe służyło w pewnym 
sensie społecznemu wychowaniu. Ale ponieważ kazanie moralne było malowane 
najpiękniejszymi kolorami, same obrazy też kusiły do oddawania się radościom 
zmysłowym. 

 
Kira van Lil, Malarstwo XVII wieku w Niderlandach, Niemczech i Anglii, [w:] Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Warszawa 2004. 

 

Opisz symbolikę obrazu 

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................................. ............................................... 
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Meindert Hobbema (1638-1709) 

Malarz obecnie uznawany za ostatniego z wielkich XVII-wiecznych 
mistrzów holenderskiego krajobrazu. Prawdopodobnie był uczniem 
Jacoba van Ruisdael, życie spędził w biednej dzielnicy Amsterdamu. U 
współczesnych nie zdobył uznania, większa część jego prac powstała 
przed 1668, gdy porzucił zawód malarza. Hobbema malował jednolite 
tematycznie krajobrazy wiejskie, młyny wodne, lasy. Jego prace 
odznaczają się dbałością o szczegóły, mistrzostwem w posługiwaniu się 
światłem i nienaganną, wieloplanową kompozycją. Miał duży wpływ na 
rozwój malarstwa pejzażowego w XIX-wiecznej Europie, szczególnie 
w Anglii i Francji (szkoła z Barbizon). 

 

Paulus Potter (1625-1654) 

W tamtych czasach obrazy przedstawiały głównie świętych, królów lub 

postacie biblijne w pompatycznych pozach, ale nie coś tak prozaicznego i 

wiejskiego jak krowy, konie i owce. Tym bardziej szokującym był bardzo 

duży obraz którego centralną postacią jest młody byk. Wokół byka inne 

zwierzęta gospodarcze, chłop na krawędzi obrazu, żabka pod nogami 

byka, nad nim śpiewa skowronek a na horyzoncie widać wieżę kościelną z 

Rijswijk czyli widać, że znajdujemy się pod Hagą. 

 

Pieter Claesz (1597-1661) 

W 1617 r. osiadł w Haarlemie i pozostał tu do końca życia. Na obrazach podpisywał się jako P.C. Malował martwe 
natury wanitatywne. Obrazy utrzymane w ciemnych kolorach, mało kontrastowe z subtelną grą świateł. W 
późniejszym okresie, zwłaszcza po 1640 r. stosował żywszą i cieplejszą kolorystykę. Jego największym konkurentem, 
również malującym martwe natury o podobnej tematyce był Willem Claesz Heda.  

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………… 

Czaszka jest typowym "memento mori". Leży na stercie jakichś kart, które tworzą 
książkę. Obok czaszki leży pióro. To wszystko mówi nam, że sami decydujemy 
o przebiegu naszego życia, jednak nie wolno nam zapominać o śmierci. Na obrazie 
widnieje także przewrócony kielich. W  Psalmie 15 zapisano: "Pan dziedzictwem moim 
i kielichem moim, ty strzeżesz losu mojego". Zatem puchar może symbolizować 
przeznaczenie. Na obrazie jest przewrócony. Można doszukiwać się w tym faktu, iż już 
wszystko zostało wylane. Namalowany zegarek to symbol upływającego czasu. 
Zegarek otacza wstążka, na której jest zawieszony kluczyk. Z jednej strony jest 
to oczywisty symbol tajemnicy, z drugiej w chrześcijańskim świecie odnosi się do 

wiary i odpuszczenia grzechów. Kolorystyka oddaje atmosferę śmierci. Dominuje cień i barwa szarości. Szary odnosi się do 
starości, wspomnienia czy też żałoby. Jednocześnie szary uznawany jest często za barwę ziemi, którą 'bohater obrazu pozostawił. 
 

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Ruisdael
https://pl.wikipedia.org/wiki/1668
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82yn_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_z_Barbizon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Willem_Claesz_Heda
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Willem Claesz Heda (1594-1680) 

O Willemie Claeszu. Hedzie, holenderskim malarzu doby Złotego Wieku, specjalizującym się w spokojnych, 

utrzymanych w jednym tonie martwych naturach, nie wiadomo za wiele. Artysta całe życie spędził w Harlemie, tam, 

w 1631 roku wstąpił do gildii św. Łukasza (zrzeszenia malarzy), gdzie piastował różnego rodzaju stanowiska. O jego 

wczesnej drodze artystycznej nie posiadamy w zasadzie żadnych informacji, wiadomo, że zanim poświęcił się 

martwej naturze, malował sceny figuralne. Jak przyjmują badacze, na początku lat 30. XVII stulecia, język jego 

malarskiej wypowiedzi osiągnął pełną dojrzałość. 

Artyści holenderscy mieli zwykle określoną specjalizację. Niekiedy ograniczali zakres podejmowanych przez siebie 

tematów do bardzo wąskiej dziedziny. Ci, którzy specjalizowali się w martwych naturach, często jeszcze bardziej 

zawężali pole swoich poszukiwań artystycznych – zajmowali się malowaniem martwych natur kwiatowych, bądź 

celowali w martwych naturach tzw. śniadaniowych (banketje). Mianem banketje określa się kompozycje, których 

tematem jest jedzenie. Są to przedstawienia ukazujące zastawione stoły, nadpoczęte i pozostawione jedzenie, 

naczynia. Mistrzem tego typu obrazów był Willem Claesz. Heda. 

Martwa natura ze złotym pucharem, namalowana w 1635 roku i 
przechowywana w zbiorach Rijksmuseum w Amsterdamie, jest doskonałym 
przykładem tego gatunku, a przy tym jednym z wybitniejszych dzieł Hedy. 
Serweta nie zakrywa całości podłużnego stołu, mniej więcej dwie trzecie, 
pozostała partia jest odsłonięta, a obrus podwinięty, udrapowany na stole. 
Heda mistrzowsko opanował umiejętność posługiwania się światłocieniem.  
Po prawej stronie kompozycji znajduje się metalowy, zapewne cynowy 
dzban, srebrno-grafitowy, o pękatym brzuścu i odkrytym wieczku. Na lewo 
od niego został ustawiony złoty puchar, misternie, ażurowo zdobiony, 
przykryty pokrywką, na której znajduje się figura greckiej bogini Ateny. Obok 

niego kielich z ciemnozielonego szkła, o czaszy osadzonej na masywnej, walcowatej nóżce ozdobionej licznymi 
wypustkami. Tuż obok srebrne bądź cynowe, dość wysokie, walcowate naczynie, na wierzchu którego leży sól, a tuż 
za nim szklany dzbanek o smukłym, esowatym dziubku. Na pierwszym planie, przed naczyniami, znajduje się cytryna, 
której górna część została odkrojona, częściowo zdjęta skórka, lekko skręcona, swobodnie zwisa z owocu. Przed 
złotym pucharem znajduje się przewrócona srebrna patera na owoce. Tuż obok niej cynowy talerz z nadpoczętą 
bułką, nieco głębiej talerz z ostrygami, a na skraju stołu, po lewej stronie, talerz, na którym znajduje się zwinięty w 
rożek kawałek papieru (strona ze starego almanachu), z którego wysypuje się pieprz. 
Martwa natura ze złotym pucharem odnosi się do sakramentu małżeństwa i poprzez język znaczeń mówi o 
wartościach z małżeństwem związanych. Atena uchodziła za symbol mądrości i czystości. Z czystością wiązana była 
także sól. Pieprz utożsamiano z hojnością i szczerością. Ostrygi były z kolei symbolem jedności kobiety i mężczyzny, 
symbolem miłości fizycznej. Cytryna będąca towarem luksusowym, jako owoc kwaśny i cierpki, nie zachęcała do jej 
łapczywego jedzenia, była więc postrzegana jako symbol cnoty i umiarkowania. Owoc do połowy obrany, ze zdjętą 
skórką, miał sugerować, iż odrzucenie wartości materialnych i skupienie się na rozwoju duchowym, jest wielką 
wartością. Heda odmalował jednocześnie mapę działalności handlowej Holendrów: wino sprowadzano z Niemiec, 
Francji bądź Hiszpanii, cytryny z krajów śródziemnomorskich, zboże z krajów nadbałtyckich, sól z Karaibów, srebro 
przywożono z Peru, pieprz z zachodniego wybrzeża Indii oraz z Indonezji. Handel przyprawami, nie tylko pieprzem, 
ale też goździkami, gałką muszkatołową, cynamonem, stanowił siłę napędową całego dalekomorskiego handlu 
Holandii, a kupcom i inwestorom przyniósł ogromne fortuny. 
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Willem Claesz Heda w Martwej naturze (Vanitas) zastosował 

(trzy poprawne odpowiedzi): 

• kompozycję opartą na trójkącie 

• bliki i refleksy 

• silne kontrasty chromatyczne 

• zróżnicowaną gamę barwną 

• monochromatyczną gamę barwną 

• kilka źródeł światła 

 

 

Willem van de Velde Młodszy (1633-1707) 

 

 

Melchior de Hondecoeter (1636-1695) 

Urodził się w rodzinie o tradycjach artystycznych. W latach 1659-1563 artysta pracował w Hadze, później przeniósł 
się do Amsterdamu, gdzie w 1663 ożenił się z Susanne Tradel. Pracował m.in. na zlecenie Wilhelma III Orańskiego 
wykonując malowidła do pałacu Soestdijk, oficjalnej siedziby książąt Oranii-Nassau. 

Melchior de Hondecoeter znany jest głównie z przedstawień ptaków, szczególnie drobiu i ptaków egzotycznych, były 
to wielkie malowidła dekoracyjne jak i mniejsze formy. Jego prace odznaczają się bogatą, żywą kolorystyką i 
realistycznym bogactwem szczegółów. Pierwsze obrazy miały proste kompozycje, później za tło służyły podwórza, 
dziedzińce i barokowe ogrody wzbogacone o elementy architektoniczne. Wiele obrazów przedstawia dynamiczne 
sceny, takie jak walki kogutów czy ataki ptaków drapieżnych, częstym tematem są także sceny z polowań. Ze względu 
na artystyczne mistrzostwo Hondecoetera nazywano Rafaelem ptaków. 

 

       

https://pl.wikipedia.org/wiki/1659
https://pl.wikipedia.org/wiki/1563
https://pl.wikipedia.org/wiki/Haga
https://pl.wikipedia.org/wiki/1663
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_III_Ora%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynastia_Ora%C5%84ska-Nassau
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
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Hendrick Avercamp (1585-1634) 

Hendrick Avercamp, głuchoniemy holenderski malarz-pejzażysta, specjalizował się w tworzeniu pejzaży zimowych, a 

w szczególności właśnie pejzaży naturalnych lodowisk, zwanych ijsvermaak. Jego obrazy ukazują życie Holendrów, 

jego trudy i rozrywki, pośród śniegu i lodu. 

Pejzaż zimowy z łyżwiarzami datowany jest na około 1608 
rok, czas kiedy w Niderlandach szalała mroźna zima, a sam 
malarz miał wówczas 23 lub 24 lata. Avercamp urodził się w 
Amsterdamie, tam także uczył się sztuki malarskiej, ale 
wychował się w Kampen. Miejsce, w którym spędził lata 
dzieciństwa dało mu przydomek „Niemowa z Kampen”. 
Wczesne obrazy Avercampa są bardzo narracyjnie, co 
wspaniale widać w Pejzażu zimowym z 
łyżwiarzami znajdującym się w Rijksmuseum. Z czasem stały 
się bardziej nastrojowe i mniej drobiazgowe, jednak do 
końca życia, a więc do 1634 roku, ulubionym tematem 

malarza pozostały zimowe pejzaże łyżwiarskie. Duża deska o wysokości 77 centymetrów i długości prawie 132 
centymetrów pozwoliła Avercampowi na stworzenie dzieła-spektaklu, pełnego drobnych szczegółów, czekających na 
odkrycie. Pieter Roelofs, kurator XVII-wiecznego malarstwa holenderskiego w Rijksmuseum, nazwał Hendricka 
Avercampa „mistrzem małych historii”. Artysta przykładał ogromną wagę do drobiazgowego oddawania zimowej 
aury i zjawisk atmosferycznych. Malował stroje charakterystyczne dla różnych klas społecznych. Portretował ludzkie 
zachowania i rozrywki. 
Większość osób przedstawionych na obrazie beztrosko sunie po lodzie, niektóre parami, inne nawet „wężykiem”, 
trzymając się nawzajem w pasie. Ktoś komuś podaje łyżwy, ktoś siedząc, przyczepia sobie ostrza do butów. W 

centrum obrazu grupa postaci gra w kolfa, odmianę golfa, której szczyt popularności 
przypadł w Niderlandach na XVII wiek. 
Nie wszyscy byli równi wobec mrozu. Na obrazie Avercampa elegancko ubrana grupa 
przechadza się po lodzie dyskutując, inni są wożeni pięknie dekorowanymi, czerwonymi 
saniami ciągniętymi przez konia ubranego w kolorowe, niebieskie i różowe pióropusze. 
Bogato ubrana młoda para beztrosko flirtuje siedząc na saniach, inna, trzymając się za 
ręce, sunie po lodzie. Na obrazie Avercamp przedstawił mężczyznę niosącego na plecach 
trzcinę ściętą przy jeziorze, służącą nie tylko jako pokrycie dachowe, ale także jako dobry 
materiał izolujący, idealny do pokrywania zimą ścian domostwa. Po lewej stronie obrazu 
mężczyzna, dźwigając ciężkie wiadra pełne wody lub jedzenia, powraca do domu witany 

na ścieżce przez dziecko i żonę z niemowlęciem na rękach. Rybacy wybierają się na połów, aby wyżywić siebie i swoje 
rodziny, siekierą robiąc w grubym lodzie przeręble. Nawet zwierzęta walczą o przeżycie – w lewym dolnym rogu 
obrazu kruki i pies pożywiają się końską padliną. Tak niskie temperatury były w tamtych czasach dużym zagrożeniem 
dla życia koni i wołów, które z powodu mrozu często padały. Nie wszystko u Avercampa jest pełne powagi. Artysta 
ukazuje różne odcienie życia i nie brakuje mu zacięcia satyrycznego. Bez cenzury i bez ogródek obrazuje także te 
mniej reprezentatywne części ludzkiego życia, malując na obrazie mężczyznę oddającego mocz, a dwóch innych… w 
trakcie defekacji. Jeden robi to w łódce przerobionej na prowizoryczny wychodek, drugi, obok drzewa, na brzegu 
zamarzniętej rzeki.  
Najbardziej intrygującym fragmentem łączącym obydwa obrazy jest motyw dużej, drewnianej pułapki na ptaki. Ten 
niespotykany w naszych czasach wynalazek w XVII-wiecznej Holandii służył do polowań na rożne gatunki ptaków 
podczas zimowych miesięcy, w których trudno było o wartościowe pożywienie. Pod opartą na kiju drewnianą deską 
rozsypywano ziarna, a gdy zleciało się ptactwo, można było pociągnąć za sznurek, przywiązany do kija, uśmiercając w 
ten sposób ptaki. Chociaż w literaturze na temat obrazu Bruegla pojawiały się stwierdzenia, że owa pułapka i łapiące 
się w nią ptaki są alegorią ludzkiego życia i przestrogą przed lekkomyślnością, to dzisiaj już raczej nikt tego poglądu 
nie podziela. Przedstawianie zimy w malarstwie często miało drugi, alegoryczny wydźwięk – porę zimową 
utożsamiano ze starością, schyłkiem życia, przemijaniem, a śliski, niepewny lód, który skuwał przyrodę – z 
nieprzewidywalnością życia.  

Opis ze strony: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/hendrick-avercamp-pejzaz-zimowy-z-lyzwiarzami/ 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/kolf-najwazniejszy-rozdzial-historii-golfa/
https://niezlasztuka.net/o-sztuce/hendrick-avercamp-pejzaz-zimowy-z-lyzwiarzami/
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Pieter de Hooch (1629-1684) 

   

Hendrick ter Brugghen (1588-1629) 

   

Gerrit van Honthorst (1592-1656) 

   

Willem Kalf (1619-1693) 
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Jan Davidsz de Heem (1606-1684) 

W malowanych bukietach między kwaitami można odnaleźć drobne żyjątka o 

symbolicznej wymowie: 

motyl   czysta dusza wzlatująca do nieba 

gąiennice, pająki, slimaki grzeszna cielesność 

pszczoła   pracowite życie 

 

 

Rachel Ruysch (1664-1750) 

Kwiaty w szklanym wazonie z brzoskwiniami i czerwonymi jagodami na marmurowym 

blacie 

 

 

 

 

 

Pieter Jansz Saenredam (1597-1665) 

 

Jacob van Campen (1596-1657) 

    

ratusz w Amsterdamie       Artus Quellinus Młodszy, dekoracja rzeźbiarska tympanonu                   Pałac Mauritshuis, Haga 
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Porównaj malarstwo holenderskie i flamandzkie epoki baroku – uzupełnij tabelkę.  

HOLANDIA FLANDRIA 

Rys historyczny 
Niderlandy pod koniec XV w. przeszły pod panowanie Habsburgów. W wyniku powstania i wojny wyzwoleńczej, 
północna część Niderlandów utworzyła w 1581roku własne państwo – Republikę Zjednoczonych Prowincji, 
nazywane Holandią. Południowa część (tzw. Flandria) pozostała w rękach Habsburgów. Pomiędzy oboma krajami 
powstały duże różnice – Holandia była protestancką republiką, a Flandria katolicką monarchią.  

Typ mecenatu 

W Holandii mecenat sprawowało mieszczaństwo, 
wyznające kalwinizm i zajmujące się w dużej mierze 
handlem. 

Wpływ hiszpańskich Habsburgów. 
 
 

Tematyka dzieł 

W związku z zakazami religii nie istniało 
zapotrzebowanie na dzieła sztuki, służące do ozdoby 
świątyń; nieobecny był także dwór królewski. Głównym 
odbiorcą dzieł sztuki w Holandii stało się zatem szybko 
bogacące się kupiectwo. W efekcie dużo popularniejsze 
niż malarstwo religijne, odrzucane przez protestantyzm, 
stały się tzw. interieurstukken (przedstawienia postaci w 
mieszczańskich wnętrzach), sceny rodzajowe, portrety, 
pejzaże i martwe natury, które osiągnęły rangę 
samodzielnych gatunków artystycznych. 

 
 
 
 
 

Nazwiska artystów 

  
 
 
 

Forma i symbolika 
• Realizm ujęcia tematu 

• Metaforyczność malarstwa ujęta w 
realnych formach martewj natury 
(emblematyka w martwych naturach) 

• Wąska gama kolorystyczna 

• Pejzaż jako zwierciadło natury i życia 

• Nastrojowość i kameralaność 
 

• Dynamika kompozycji i formy malarskiej 

• Bogata gama kolorystyczna 

• Zmysłowość 

• Rubaszność 

• Patos  
 

 

Wymienionym malarzom holenderskim i flamandzkim przyporządkuj nazwy gatunków 

najbardziej charakterystycznych dla ich twórczości,wybierając spośród podanych poniżej. 

pejzaż, portret, scena religijna, scena rodzajowa, martwa natura 

Willem Claesz Heda ....................................................................................................... 

Jacob van Ruisdael ....................................................................................................... 

Anton van Dyck  ....................................................................................................... 

Jacob Jordaens  ....................................................................................................... 
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Rozpoznaj przedstawione obrazy. Wpisz we wskazane miejsca: 

a) Nazwę szkoły malarstwa barokowego, którą reprezentuje każdy z obrazów 

b) Dwie cechy charakterystyczne dla tej szkoły 

 

          
    A       B 

 

Nazwa szkoły: ............................................................ 

(środowisko geograficzne) 

 

Nazwa szkoły: ............................................................ 

Cechy: 

1. .................................................................... 

.................................................................... 

2. .................................................................... 

.................................................................... 

Cechy: 

1. .................................................................... 

.................................................................... 

2. .................................................................... 

.................................................................... 

 

Znany obraz holenderskiego mistrza zainspirował Wisławę Szymborską do napisania poniższego wiersza. 
 

Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum 
w namalowanej ciszy i skupieniu 
mleko z dzbanka do miski 
dzień po dniu przelewa, 
nie zasługuje Świat 
na koniec świata. 
 
Wpisz we wskazane miejsca: 
 
a) nazwisko autora obrazu opisanego w wierszu:  ................................................................................................... 

b) tytuł tego obrazu:     ................................................................................................... 

c) wiek, w którym powstał obraz:    ................................................................................................... 
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O kim mowa? 

Był mistrzem światłocienia. Stosował też niezwykłe efekty fakturowe (bardzo grubo kładziona farba). Pozostawił 

ogromną spuściznę malarską i graficzną o różnorodnej tematyce. Najbardziej jednak charakterystycznym tematem 

jego twórczości były autoportrety o charakterze psychologicznym. 

.................................................................................................................. 

Był nadwornym malarzem arcyksiążęcej pary Alberta i Izabeli, dyplomatą, kawalerem dworu angielskiego. Prowadził 

wielką pracownię malarską, z wielką swobodą malował wszelkie tematy – religijne, mitologiczne, także krajobrazy. 

Jest autorem cyklu malowideł do Pałacu Luksemburskiego Marii Medici. Jego ekspresyjne, zmysłowe, o bogatym 

kolorycie dzieła wywarły wielki wpływ na innych artystów. 

............................................................................................................................... 

Uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy holenderskich XVII wieku, chociaż za życia był mało znany. 
Malował kameralne, harmonijne sceny z życia codziennego, które charakteryzują doskonała kompozycja, subtelna 
kolorystyka i znakomite walory światłocieniowe. Większość jego obrazów przedstawia jedną lub dwie postaci, na 
które pada światło z okna umieszczonego po lewej stronie. W swoim 
niewielkim dorobku pozostawił też dwa widoki miasta, w którym spędził niemal całe życie. 
 

............................................................................................................................. .. 

Był jednym z najwybitniejszych malarzy epoki baroku. Podróżował po Europie z misją dyplomatyczną. Tematyka jego 

twórczości jest niezwykle różnorodna – malował m.in. portrety, pejzaże i obrazy o tematyce sakralnej. Dla Marii 

Medycejskiej wykonał serię 25 malowideł ukazujących sceny z jej życia. 

............................................................................................................................... 

 

Praca domowa – wypracowanie: 

Na wybranych przykładach twórczości trzech artystów omów podobieństwa i różnice w malarstwie 
holenderskim i flamandzkim XVII wieku. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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