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BAROK W HISZPANII 

Hiszpania była wiodącym krajem europejskim, jeśli chodzi o działania kontrreformacyjne, czyli wdrażanie 

postanowień soboru trydenckiego (1545 – 1563). Kontrreformacja jako odpowiedź na rozłam w Kościele i powstanie 

protestantyzmu  wykorzystywała sztukę jako narzędzie propagandy i umacniania roli katolicyzmu wśród obywateli 

europejskich krajów.  

 

Cechy barokowej architektury hiszpańskiej: 

• wznoszenie budowli zarówno w stylu ozdobnym (połączenie wpływów włoskich i meksykańskich) jak i 

klasycyzującym 

• wzorowanie się na kościele Il Gesu 

• bogata dekoracja architektoniczna o dynamicznej formie 

• churrigueryzm 

• kilkukondygnacyjne pałace o fasadach dekorowanych pilastrami, półkolumnami i attykami 

 

 

Pałac królewski w Madrycie (Palacio Real de Madrid) 

Funkcja ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Churrigueryzm [czurigueryzm] to ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

       

Plaza Major, Salamanca           fasada Santiago de Compostella  San Esteban, Salamanka 
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Cechy barokowej rzeźby hiszpańskiej: 

• tematyka religijna 

• eksponowanie silnych emocji wyrażanych mimiką i gestykulacją 

• współistnienie tendencji realistycznej i idealizującej 

 

Gregorio Fernández (1576-1636) 

Pieta, 1625 

 

 

 

Alonso Cano (1601-1667) 

Immaculata  

 

nurty w malarstwie 
hiszpańskim

caravaggionizm

Jose de Ribera

Francisco de Zurbaran

dworski

Diego Velazquez

kościelny

Esteban Murillo
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Jose de Ribera (1591-1652) 

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

Immaculata (łac. Niepokalana) – typ obrazu, przedstawiający niepokalanie poczętą Marię. 

Przedstawia on matkę Bożą bez dzieciątka, w młodym wieku, w białej sukni i błękitnym 

płaszczu, na tle nieba, stojącą na półksiężycu lub kuli ziemskiej oplecionej wężem, otoczoną 

świetlistą mandorlą i gwiaździstą koroną. Wizerunek wykształcony w XVII wieku i typowy 

zwłaszcza dla epoki baroku i rokoko, za jego najwybitniejszego twórcę uważany 

jest Bartolomé Esteban Murillo. Powstał w wyniku utożsamienia NMP z Niewiastą 

Apokaliptyczną przedstawioną w wizji św. Jana: Potem wielki znak się ukazał na niebie: 

Niewiasta obleczona w Słońce i Księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 

dwunastu (Ap 12,1). 

 

  

 

 

Bartolome Esteban Murillo (1617-1682) 

Tytuł pracy, czas powstania ……………………………………………………………………………………………. 

W malarstwie Murilla widać wpływy Rafaela, Rubensa, van Dycka i weneckich kolorystów. 
Obraz Immaculata z około 1678 roku to dzieło schyłku życia malarza. Murillo wykorzystał 
fragment Biblii do ukazania Niepokalanej Madonny: „Niewiasta odziana w słońce, z 
księżycem pod stopami, w koronie z dwunastu gwiazd” (Apokalipsa św. Jana).  
Cóż znaczy Immaculata? To idea Matki Bożej, dziewicy bez grzechu pierworodnego, czyli 
niepokalanie poczętej.  
 
 
 
 

       

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat_o_Niepokalanym_Pocz%C4%99ciu_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ewangelista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa
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Francisco de Zurbaran [curbaran] (1598-1664) 

Był Baskiem, synem rolników. Szybko w Sewilli wyrobił sobie dobrą opinię, pomimo że było tam niemało innych 
doskonałych malarzy. Początkowo kopiował prace Caravaggia, zyskując sobie miano "hiszpańskiego Caravaggia". Jego 
mistrzem był Jusepe de Ribera. Cała twórczość malarza, poza martwymi naturami, powstała w służbie Kościoła 
i kontrreformacji. W 1634 Zurbarán stał się nadwornym malarzem Filipa IV. Wzrastająca popularność Murilla zmusiła 
artystę do współzawodniczenia z jego miękką, płynną ekspresją. Święci z ostatnich obrazów porzucili wyraz ascezy, 
stali się bardziej romantyczni, a Madonny upodobniły się do włoskich pierwowzorów. Zurbarán pozostał wprawdzie 
przy swoim realizmie, ale wzrastające znaczenie koloru i trójwymiarowości brył w jego obrazach pokazuje, ile zdołał 
adaptować z włoskich mistrzów. W połowie lat 30. Zurbarán uwolnił się od ostrych kontrastów światłocienia. Był 
trzykrotnie żonaty, doczekał się szesnaściorga dzieci. 
 

 

 

Trzy grupy przedmiotów ustawione w ascetycznym porządku mogą 
symbolizować Trójcę Świętą. Ale liczne symbole maryjne kazałyby go 
powiązać z Marią Panną. I tak cytryny, które w późnym średniowieczu 
stały się symbolem czystości i były utożsamiane z Marią Dziewicą. Kwiat 
pomarańczy symbolizuje czystość i dziewictwo. Drzewko pomarańczowe 
było przedstawiane z Marią Panną, a czasem ukazywano małego Jezusa 

trzymającego owoc pomarańczy w dłoni. Róża natomiast, zwłaszcza bez kolców, tak, jak przedstawił ją Zurbaran, jest 
symbolem Marii, zwanej też „Różą bez kolców”, czyli bezgrzeszną.  
 

   

      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jusepe_de_Ribera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrreformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1634
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadworny_malarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_IV_Habsburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ascetyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82ocie%C5%84
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Diego Rodriguez de Silva y Velázquez (1599-1660) 

Velázquez urodził się jako syn pochodzącego ze szlachty portugalskiej Juana Rodrigueza de Silvy, jednak niemal od 
początku swojej kariery artystycznej posługiwał się głównie nazwiskiem matki – Jeronimy Velázquez. Pierwszy etap 
jego edukacji malarskiej związany był z rodzinną Sewillą, gdzie miał szczęście doskonalić swe umiejętności pod okiem 
tak znakomitych malarzy, jak Francisco de Herrerai Francisco Pacheco. Dzięki ich wsparciu 18-letni Velázquez został 
przyjęty do cechu malarzy Sewilli, co zagwarantowało mu zlecenia na dzieła o tematyce religijnej, które zdobić miały 
okoliczne kościoły. Młody Velázquez pozostawał pod silnym wpływem malarstwa naturalistycznego, ale w jego 
wczesnych pracach widać wyraźnie poszukiwania formalne, które miały zrealizować się w nowatorskim 
wykorzystaniu barw i światłocieni. Jego ulubionym tematem w tamtym czasie stały się sceny rodzajowe, bardzo 
często związane z jedzeniem, które wpisywały się w estetykę tzw. bodegonów – szczególnie popularnych w XVII-
wiecznej Hiszpanii przedstawień rozmaitych produktów spożywczych pełniących funkcję „martwej natury”; 
Velázquez przełamał ich formę zestawiając owe elementy z dynamicznymi portretami utrzymanymi w stylistyce 
naturalistycznej. 
W 1623 roku artysta został mianowany nadwornym malarzem króla Filipa IV, wobec czego w kilka miesięcy po 
nominacji przeniósł się na stałe do Madrytu. Zarzucił wówczas formę bodegonów na rzecz portretów – głównie 
rodziny królewskiej, zwłaszcza zaś Filipa IV, które stanowiły najliczniejszą grupę wśród wczesnych dzieł Velázqueza. I 
tu podjął się pewnego rodzaju eksperymentu formalnego zestawiając statyczne, utrzymane w klasycznej stylistyce 
portretowej postaci z żywiołowo zobrazowanymi końmi. 
Współcześni wspominali artystę jako człowieka wyjątkowo opanowanego i spokojnego, żeby nie powiedzieć 
flegmatycznego. Zwłaszcza król tracił cierpliwość do pozowania. Po dwudziestu latach nie dawał się już malować, jak 
przyznawał, z powodu "flegmy" artysty. Inna rzecz, że Habsburg nie chciał wyglądać na obrazach staro, a na 
artystyczne zabiegi upiększające liczyć raczej nie mógł. Diego Velázquez bowiem nawet w oficjalnych portretach 
reprezentacyjnych pozwalał sobie na pogłębiony rys psychologiczny i daleko posunięty realizm. Król rzeczywiście 
przystojny nie był, a pędzel Velázqueza nie obchodził się łaskawie z objawiającą się u władcy charakterystyczną dla 
całego rodu tzw. habsburską wargą, wadą polegającą na przeroście żuchwy i dolnej wargi, ani z jego wydatnym 
nosem.  
Velázquez często przedstawiał królewskie dzieci, czyli tzw. infantów i infantki. Był wśród nich Baltazar Karol, 
ukazywany w pozach godnych następcy tronu. Jednym razem jako dwulatek odziany w sztywną suknię i szarfę, w 
towarzystwie karła, innym jako poważny pędzący na koniu dystyngowany chłopczyk z buławą w ręku albo w stroju 
myśliwskim, ze strzelbą. Baltazar zmarł jako siedemnastolatek na ospę, dwa lata po swojej matce, a podwójnie 
zrozpaczony Filip... poślubił narzeczoną syna, a jednocześnie swoją siostrzenicę, która - przynajmniej na portretach - 
wygląda identycznie jak jej pasierbica Maria Teresa, późniejsza żona Ludwika XIV. 
Najbardziej cenionymi obrazami z tego okresu są jednak portrety królewskiej służby – głównie karłów i błaznów, 
stanowiące nierzadko doskonałe studia psychologiczno-społeczne. 
Niedługo po przybyciu do Madrytu Velázquez poznał Petera Paula Rubensa, który zainspirował jego zainteresowanie 
malarstwem włoskim i pierwszą podróż do Italii, rozciągającą się na lata 1629-1631. Do Italii malarz wybrał się 
dwukrotnie z oficjalną misją pozyskiwania dzieł sztuki do królewskich zbiorów. Filip IV bowiem wolał realizować się 
jako kolekcjoner i mecenas, politykę zostawiając w gestii pierwszego ministra. A Velázquezowi takie eskapady 
odpowiadały. Studiował tu dzieła swoich wielkich poprzedników, nawiązywał kontakty na dworach, malował 
dostojników, w tym Innocentego X. W Italii tak mu się podobało, że za drugim razem zabawił w niej ponad dwa lata, 
urzeczony nie tylko sztuką, ale także powabem Włoszek, a szczególnie pewnej wdowy. Owocem tej namiętności był 
syn, którego zresztą malarz nigdy nie widział. Król jednak nie miał mu za złe tej przydługiej nieobecności, co więcej, 
zachwycony zakupami, jakie poczynił dla niego malarz, mianował go wielkim marszałkiem pałacu. Do jego 
obowiązków należało odtąd nie tylko sprawowanie pieczy nad królewskimi posiadłościami i kolekcją sztuki, ale także, 
między innymi, organizowanie podróży monarchy i towarzyszenie mu w wojażach czy zarządzanie garderobą, 
nakryciami stołowymi i dekoracjami okolicznościowymi. 
Od czasu powrotu z tejże podróży Velázquez malował już niewiele, zajęty głównie pracą na rzecz Akademii i 
staraniami o tytuł szlachecki, który ostatecznie został mu przyznany pośmiertnie przez Filipa IV w uznaniu jego zasług 
dla narodowego dziedzictwa artystycznego.  
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Tytuł pracy .................................................................................................. 

Bodegone to .................................................................................................... 

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

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

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

Tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………… 
 
W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że pewnego razu Jezus przyszedł 
tam w odwiedziny. Marta krzątała się, chcąc Mu usłużyć, jej siostra zaś 
usiadła u Jego stóp i słuchała, co mówił. Marta zwróciła się do Jezusa, by 
nakazał Marii, żeby jej pomogła. „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o 
wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę 
(…)” (Łk 10, 41–42) – usłyszała w odpowiedzi. 

 
Scena kuchenna z Wieczerzą w Emaus 

Nosiwoda z Sewilli  
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Ogród w willi Medici 

 

 

 

Tytuł pracy ............................................................................................................................ 

 

 

„Troppo vero!” („Zbyt prawdziwy!”) – miał podobno wykrzyknąć Innocenty X, gdy zobaczył ukończone 

przez Velázqueza dzieło. 

Tytuł pracy  ...................................................................................... 

Źródło ikonograficzne ...................................................................................... 

Opis ............................................................................................................... 

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

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

Velázquez żył w czasach wzmożonych działań inkwizycji, która miała szczególnie surowe zasady wobec malowania kobiecej 

nagości. Inkwizytorzy nawoływali do konfiskaty i palenia malarskich aktów. Uważali, że od malowania nagości gorsze może być 

tylko patrzenie na nią, ponieważ takie dzieła wzbudzały za dużą żądzę. Artyści w tamtych czasach mieli przede wszystkim 

przedstawiać kobiety podczas duchowego uniesienia oraz skupiać się na ich twarzach i dłoniach, a pozować powinny jedynie 

cnotliwe kobiety. Malowanie kobiecej nagości wiązało się więc z pewnego rodzaju niebezpieczeństwem – malarz, tworzący akty, 

narażał się na ekskomunikę, ogromną karę pieniężną lub wygnanie przez inkwizycję. Jednak zakazy inkwizycji nie sprawiły, że 

zaprzestano malowania i kupowania obrazów przedstawiających nagość. Wręcz przeciwnie – przechowywano je po prostu w 

prywatnych apartamentach. Największą kolekcję w Hiszpanii miał sam król Filip IV Habsburg. Podobno kiedy królowa 

przechodziła przez komnaty, w których wisiały te odważne akty, obrazy zasłaniano, by nie czuła się zgorszona. Takie malowidła 

tworzono głównie dla mężczyzn, miały służyć ich przyjemności.  
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Tytuł pracy i czas powstania …………………………………………………………………………………. 

Miejsce ekspozycji   …………………………………………………………………………………. 

Obraz powstał cztery lata przed śmiercią malarza. Paradoksalnie, postać, która znalazła się w centrum 

najsłynniejszego obrazu Velázqueza, miała także pośredni udział w jego śmierci. Malarz tak zaangażował się 

w przygotowania do jej zaręczyn, że osłabł i po krótkiej chorobie zmarł. Słynna infantka miała wtedy 

dziewięć lat. Gdy skończyła piętnaście, wyszła za swojego wuja, cesarza Leopolda I, urodziła mu pięcioro 

dzieci, po czym zmarła w wieku 22 lat w połogu. 

Scena rozgrywa się w pałacu ………………………………………………………… 

1. ........................................................................................ 
2. Isabel de Velasco 
3. María Agustina Sarmiento de Sotomayor 
4. Maribarbola 
5. Nicolas Pertusato 
6. Marcela de Ulloa 
7. guardadamas 
8. José Nieto Velázquez 
9. ........................................................................................ 
10. ...................................................................................... 
11. ...................................................................................... 

Interpretacja sceny:  

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

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

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

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

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

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

Poddanie Bredy / Lance 

Bohaterowie obrazu ...................................................................................... 

 

 

 

Maniera abreviada to dotknięcia pędzla, które z bliska wydaja się zbyt swobodne, ale z pewnej odległości tworzą 

wrażenie starannie wykończonego dziela (np kołowrotek w obrazie Velazqueza Prządki). 
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Las Hilanderas, Prządki, Baśn o Arachne, 1656-58 

Lechies identyfikowana była z kobietą z kołowrotkiem, Kloto z 

młotkiem i kłębkiem a Atropos reprezentowała mroczna, słabo 

widoczna w głębi obrazu dziewczyna. 

 

 

Mojry – boginie losu. Według Hezjoda były one trzema córkami Zeusa i Temidy, noszącymi imiona: Kloto ("Prządka" 

nici żywota), Lachesis ("Udzielająca", która tej nici strzeże) i Atropos ("Nieodwracalna", która ją przecina).  

Menippos             Szwaczka 

     

Cechy barokowego malarstwa hiszpańskiego: 

• malowanie scen religijnych, rodzajowych, bodegone i portretów 

• inspirowanie się malarstwem Caravaggia 

• stosowanie maniery tenebrosa 

• realistyczne przedstawianie przedmiotów i postaci 

• podkreślanie moralizatorskiej wymowy dzieł 

 

 

Wymień dzieła Diego Velazqueza, w których występuje motyw lustra lub obrazu w obrazie: 

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

............................................................................................................................. ............................................................... 
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BAROK WE FRANCJI 

Barok we Francji przypada na czas rządów króla ............................................................................................................ 

Ewolucja monarchii w kierunku absolutyzmu, najdalej posunięta we Francji. stworzyła zapotrzebowanie na 
architekturę imperialną o nieznanej w okresie renesansu skali. Klasycyzujący barok francuski jest organiczną 
kontynuacją renesansu rzymskiego. Dzięki zakrojonemu na szeroką skalę królewskiemu mecenatowi, dwór stał się 
ogniskiem sztuki, krytyki i wyrobionego smaku artystycznego na niespotykaną dotąd skalę. Wydarzeniem niezwykłej 
wagi dla sztuki doby baroku i lat późniejszych stało się założenie w Paryżu (1648) Królewskiej Akademii Malarstwa a 
następnie (1671) Akademii Architektury. Barok we Francji jest zjawiskiem złożonym: w początkowym okresie ulegał 
wpływom Włoch i Niderlandów, bardzo szybko wytworzył się odrębny nurt właściwy tylko dla Francji odtąd na długo 
zakorzeniony w całej narodowej szkole, nazywany „barokiem klasycznym” lub „klasycyzującym”. Dzieła typowo 
francuskie operują logicznymi, czytelnymi formami, pełnym umiaru harmonii i spokoju. Stosunkowo nieliczni artyści 
reprezentują drugi nurt w pełni barokowy, gdzie w malarstwie wpływ ma twórczość Caravaggio. 
 

 

Entre cour et jardin [ątr kur e żarDĘ] to ……………………………… 

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

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

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

 

Sztuka ogrodowa okresu baroku rozwijała się w dwóch kierunkach: pierwszy był kontynuacją stylu ogrodu włoskiego, pełnego 
przepychu i żywiołowej przyrody, drugi to harmonijny i klarowny ogród francuski. Charakteryzowały go bogate formy małej 
architektury i roślinności. Jego elementy przestrzenne lokalizowane były na głównych osiach kompozycyjnych. Pałac poprzedzała 
droga dojazdowa, a za nim znajdował się salon ogrodowy, który stanowił najbardziej reprezentacyjną część ogrodu. Ściany 
salonu tworzyły boskiety obwiedzione strzyżonymi szpalerami. W boskietach znajdowały się sale ogrodowe, gabinety i labirynty. 
Oś główną założenia akcentował kanał wodny lub aleja, łącząc ogród z krajobrazem. Oprócz boskietów bardzo ważną rolę 
pełniły partery ogrodowe, których można wyróżnić kilka typów: haftowany, wodny, rabatowy. Bogactwo roślinne uzupełniane 
było elementami małej architektury, które stosowano już w ogrodach renesansowych. Schody i rampy pełniły funkcję 
komunikacyjną, mury tarasowe stanowiły architektoniczną oprawę płaskich tarasów z parterami ogrodowymi, ściśle powiązane 
z bryłą pałacu. Trejaże występowały jako samodzielne elementy, formujące ściany, altany i korytarze. Tworzyła je ażurowa 
konstrukcja w postaci kraty, wykonana najczęściej z drewna. Bindaż stanowiła natomiast drewniana konstrukcja z kolebkowym 
sklepieniem nad aleją. Belweder, budowany najczęściej na obrzeżach ogrodu, był niedużą dekoracyjną budowlą. Oranżerie, czyli 
parterowe budynki z dużymi oknami, służyły do uprawy i przechowywania egzotycznych roślin w czasie zimy. Nieodłącznym 
elementem ogrodu barokowego była rzeźba, która występowała samodzielnie na parterach, w niszach strzyżonych szpalerów, na 
skrzyżowaniu dróg, we wnętrzach sal i gabinetów ogrodowych, w teatrach ogrodowych. Bardzo ważnym elementem w ogrodzie 
barokowym była woda. Kanał o różnych kształtach, podkreślał oś główną założenia i łączył ogród z krajobrazem. Dynamiczna 
forma wody była ujęta w fontanny, bogato zdobione rzeźbami, wodotryski tworzące rytmiczne układy oraz kaskady wodne. 
Charakterystyczne były także tzw. schody wodne, tworzone z wielostopniowych kaskad. 

nurty barokowe

barok włoski:

emocjonalny, 
dekoracyjny

barok francuski: 
klasycyzujący
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Pałac Vaux-le-Vicomte w Maincy, 1656-61 

 

Pałac wzniesiony dla ministra finansów Ludwika XIV - …………………………………….…………………………………………………………. 

Architektami byli ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przepych pałacu przyczynił się do zawiści króla i osadzenia właściciela budowli w więzieniu. 

1. Pałac, wyniesiony na szerokim tarasie, otoczony rowami wypełnionymi 
wodą 

2. Widok na rozległe założenie ogrodowe 

3. Dojście do całego kompleksu tworzy dziedziniec reprezentacyjny, 
poprzedzony przeddziedzińcem (avant-cour), na który wjeżdża się między 
ozdobnymi bramami połączonymi kratą 

4. Oficyny  

5. Za fosą, od strony wjazdu, znajduje się mniejszy dziedziniec reprezentacyjny 

6. Osiowe, symetryczne założenie ogrodu 

7. W głębi znajdują się partery ogrodowe, boskiety, baseny wodne i trawniki 

8. Ogród zamyka grota z kaskadą 

 
Belweder wł. belvedere: piękny, budowla ogrodowa położona na wzniesieniu, skąd roztacza się rozległy i 

piękny widok; także najwyższa kondygnacja budynku, z której roztacza się piękny widok. 

Bindaż kryta aleja w ogrodach XVI–XVII w., zasklepiona półkolistą kratownicą, podtrzymującą pnącza lub 

gałęzie drzew. 

Boskiet zwarty masyw drzew wysokopiennych i krzewów, ujęty w strzyżone ściany szpalerów, występujący 

w ogrodach barokowych. 

Oranżeria pomarańczarnia, budowla ogrodowa, najczęściej prostokątna, jednokondygnacyjna, z dużymi oknami 

na południe; ogrzewana. 

Parter ogrodowy element kompozycyjny ogrodu, tworzący płaski kwietnik lub gazon o zarysie geometrycznym, 

ozdobiony różnego rodzaju ornamentem. 

Szpaler  dwa szeregi drzew lub krzewów tworzące aleję. 

Trejaż  ażurowa krata obrośnięta roślinami pnącymi. 
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Wersal  

Pałac wersalski zamieszkiwały nie tylko rzesze wystrojonych dworzan, ale również niezliczone populacje insektów, a 
za kosztownymi boazeriami lęgły się myszy i szczury. Królewskie łoże pełne było pluskiew i pcheł, a kunsztowne 
peruki dam i kawalerów - wszy, które elegancko tłuczono małymi młoteczkami na specjalnych kowadełkach. 
Śmiała wizja architektoniczna zderzyła się z prozą życia. Tysiące ludzi mieszkało tam, gotowało, jadło, spało i 
załatwiało potrzeby fizjologiczne. Nie pomagało też sąsiedztwo bagien i to, że w tamtych czasach kąpiele uważano za 
szkodliwe dla zdrowia. Życie w tym brudzie było nieznośne. Chociaż w Galerii Lustrzanej światło z 17 ogromnych 
okien odbijało się w 17 odpowiadających im wielkością zwierciadłach, to w większości z 700 wersalskich pomieszczeń 
było ciemno i ponuro. Tylko od frontu i na niższych kondygnacjach było światło. Ciemno było na antresolach i 
poddaszach, gdzie gnieździli się niżsi rangą funkcjonariusze dworu i służba. Latem panował tam straszliwy zaduch, bo 
powietrze i światło docierały na najwyższą kondygnację tylko przez małe świetliki. Zimą dymiły kominki i nieszczelne 
przewody, a przez zbyt niskie kominy (zaprojektowane celowo tak, by wystając ponad dachy, nie psuły harmonii 
bryły pałacu), często dochodziło do pożarów. Drewniane i ołowiane okna szybko się odkształcały, więc traciły 
szczelność i przepuszczały chłodne wiatry. W czasach Króla Słońce większość pomieszczeń pałacu była 
niedoświetlona, a nocami wręcz spowijały go ciemności. Wyjątkiem były sale balowe. Tam na czas zabawy zapalano 
dziesiątki tysięcy świec. Jednak wieloramienne świeczniki i kandelabry zdobione kryształami pomnażającymi blask 
płomieni weszły do użycia dopiero w XVIII w. Wcześniej musiano sobie radzić ze zwykłymi lichtarzami i kinkietami do 
woskowych (od święta) czy łojowych (na co dzień) świec. Drogi na zewnątrz oświetlały zwykłe pochodnie. 
Do prywatnych komnat pałacu służba sprowadzała krowy i kozy, bo damy chciały mieć świeże, jeszcze ciepłe mleko 
na stole. Wielu lokatorów, także król, trzymało w apartamentach psy. Nikt po nich nie sprzątał. Psie odchody zalegały 
na korytarzach. W planach nie uwzględniano ubikacji (o jakiejkolwiek kanalizacji można mówić dopiero od połowy 
XVIII w.), a tylko "garderoby", będące czymś pomiędzy bieliźniarką i kredensem, których podstawowym 
wyposażeniem był nocnik - ceramiczny pojemnik umieszczany w wyściełanym lub nie siedzisku z dziurą. Nie było to 
miejsce izolowane. Do "gabinetu interesów" króla wchodzili często jego dworzanie i bliscy współpracownicy. W 
pałacu za czasów Ludwika XIV były 274 takie urządzenia, a więc tylko dla nielicznych. Reszta oddawała mocz gdzie 
popadnie, a zawołanie: "Król idzie" miało ostrzec dworzan sikających po kątach i za kotarami. Składanie do nocnika 
"nędzy matki natury" było też częścią porannego ceremoniału, którego Ludwik XIV przestrzegał sumiennie, a 
towarzyszyło mu codziennie łącznie blisko 100 wyróżnionych osób. Fakt, nie wszyscy dopuszczani byli do czynności 
najbardziej intymnych. Dwóch urzędników królewskich zajmowało się dostarczaniem ściereczek służących monarsze 
do podcierania pupy i opróżnianiem (gdy już jego zawartość poddali oględzinom nadworni medycy) naczynia. Król 
nadał im tytuł "nosicieli krzesła interesów". Zawartość nocników wynoszono do kilku zbiorowych dołów kloacznych. 
Często jednak, i to jeszcze w XVIII w., wylewano przez okna wprost na galerie i pałacowe chodniki. Nieczystości 
spadały także na prowizoryczne kuchnie ustawione wzdłuż zewnętrznych ścian. Pracujący w nich kucharze też nie 
trudzili się usuwaniem resztek. Rzucone gdzie popadnie, swobodnie gniły tuż obok przygotowywanych potraw. 
Smród panujący pod oknami i we wnętrzach Wersalu był nie do opisania. W 1780 r. historycy doliczyli się 29 dołów 
kloacznych. Ich oczyszczanie było niebezpieczne i bardzo kosztowne. Zajmujący się ich czyszczeniem robotnicy często 
topili się w nieczystościach lub umierali z powodu zatrucia cuchnącymi gazami. Było też uciążliwe dla mieszkańców 
pałacu na tyle, że - choć na co dzień przywykli do wszechobecnego fetoru i sami niezbyt przyjemne wonie roztaczali - 
na ten czas wraz z całym dworem uciekali z Wersalu. 
Nie tylko pałac i okolica śmierdziały. To samo dotyczyło jego mieszkańców. W XVII w. wody używano raczej do 
zasilania fontann (na planach umieszczono ich 1400) niż kąpieli. Te uważano za szkodliwe. Większości Europejczyków 
wystarczało więc zanurzenie rąk w wodzie i przetarcie twarzy wilgotną gąbką lub szmatką. Ludwik XIV stosował się 
do tych zaleceń sumiennie. Poranna toaleta stała się istotnym elementem dworskiego rytuału. Sprowadzała się do 
opłukania rąk w spirytusie winnym lub wodzie z dodatkiem pachnidła, przetarcia twarzy zwilżoną chustką i - raz na 
dwa dni - golenia. Prawie całe życie króla odbywało się na widoku. Publiczność towarzyszyła mu od rana do nocy. 
Wybrane osoby podawały poszczególne części garderoby. Kolejna grupa była obecna podczas pierwszego posiłku 
(chleb, woda, wino, napar z szałwii), potem były spotkania z ministrami i innymi urzędnikami, którzy przedstawiali 
mu dokumenty i referowali zagadnienia. Król dyktował też odpowiedzi na listy. Dzień króla kończył się koło północy. 
W przygotowaniach do snu również towarzyszyły mu rzesze dworzan. 
 

Główni architekci pałacu wersalskiego: …………………………………………………………………………..…………………………………………… 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,156046.html
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Galeria Zwierciadlana, 1684 

Funkcja ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Salon Wojny i Pokoju 

Sypialnia królewska 

 

 

Ogrody wersalskie projektował ……………………………………………………………………………………………………… 

Elementy architektoniczne i dekoracyjne ogrodu …………………………………………………………………….. 

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

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

François Girardon, Apollo wśród 

nimf (nurt klasycyzujący) 

Barok klasycyzujący - w rzeźbach 

łączył patos i dekoracyjność z 

powściągliwą formą. 

 

Jean-Baptiste Tuby, Basen Apolla 
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François Girardon (1628-1715) 

Porwanie Prozerpiny, Wersal 

 

 

 

 

 

nagrobek kardynała Richelieu, kaplica Sorbony, Paryż 

 

 

 

Nurt barokowy w rzeźbie francuskiej: 

Antoine Coysevox (1640-1720) 

Ludwik XIV na polu bitwy, Wersal 

 

 

 

 

Pierre Puget (1620-1694) 

Milon z Krotonu 

Kim był bohater ukazany w rzeźbie? ……………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kościół Inwalidów w Paryżu, architekt ……………………………………………………………….. 

Ludwik XIV zreorganizował 
armię francuską. Reformy objęły 
także inwalidów wojennych, dla 
których przewidziano ogromny 
kompleks przypominający 
klasztor. Rozpoczęcie prac 
zainicjował Ludwik XIV 
podpisaniem edyktu w 1670 
roku. Na miejsce wybrano osadę 
La Grenelle leżącą tuż za bramą 
miasta, a architektem został 
Libéral Bruant. Ze względu na 
stałe działania wojenne Francji, 

ów kompleks w krótkim czasie zamieszkało około 6 tysięcy pensjonariuszy. W 1676 roku prace przejął Jules 
Hardouin-Mansart wykonując zlecenie króla, który zażyczył sobie oddzielnej kaplicy dworskiej dla siebie i swojej 
świty, musiał umiejętnie połączyć trójnawową bazylikę o spokojnych klasycystycznych formach z zamówioną częścią. 
Projektując kaplicę Hardouin-Mansartowi udało się połączyć ją z prostym kościołem wojskowym. Dwa style 
architektoniczne przenikają się w harmonijny sposób. Mamy tu podbudowę w formie prostopadłościanu z frontonem 
portalowym dźwigającą ogromną, eliptyczną kopułę, która dominuje nad całością budynku. Hardouin-Mansart 
wykorzystał wzorce antyczne i styl barokowy, bowiem do kaplicy wzorowanej na świątyniach pielgrzymkowych 
zaplanował część centralną na planie krzyża greckiego wpisanego w kwadrat. Między ramionami krzyża powstały 
kaplice na planie koła, a nad skrzyżowaniem ramion na bębnie wzniesiono kopułę. Hardouin-Mansart zaprojektował 
obiekt centralny - kaplicę królewską, łącząc go z kościołem weteranów. Przestrzeń kaplicy została podzielona ściśle 
według matematycznych zasad. Promień kopuły stał się podstawą do obliczeń dla jej wszystkich pozostałych 
pomieszczeń. Wytyczną dla projektu była możliwość jednoczesnego uczestnictwa w nabożeństwie króla i jego dworu 
oraz żołnierzy. Król naturalnie miał wchodzić przez wejście główne w dekoracyjnej fasadzie, zaś żołnierze zajmujący 
miejsca w dalszej części kaplicy, korzystali z bocznych wejść. Fasada kaplicy poprzez swoją symetrię i nawiązanie do 
form antycznych posiada cechy klasycyzujące, a jej długość wynosi 210 metrów. Dwie kondygnacje dwoma 
załamaniami od fundamentu po dach, schodkowo wysuwają się przed lico fasady. Każdą część flankują smukłe pary 
kolumn. W górnej kondygnacji w narożach kolumny zastąpiono parami pilastrów. Razem z wysuniętymi dwoma 
częściami fasady stopniowo wysuwają się one do przodu. Na osi centralnej flankują okazały portal. Dolny rząd 
kolumn wieńczy trzyczęściowe belkowanie, wystające przed lico fasady. Nad nim w części środkowej fronton, czyli 
trójkątny przyczółek. Drugą kondygnację wieńczy i w całości otacza ozdobna balustrada, a nad nią w centralnej części 
wznosi się masywny, cylindryczny bęben z wielkimi oknami flankowanymi parami kolumn. Bęben - inaczej tambur, 
jest podbudową pod kopułę. Sama eliptyczna kopuła jest inspirowana kopułą z bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Na 
niej hełm, ukoronowany iglicą z krzyżem. Kopuła została ozdobiona promieniście rozchodzącymi się pasami z 
płaskorzeźbionymi elementami uzbrojenia. Jest dominantą całej budowli, ale została dopasowana w bardzo 
harmonijny sposób poprzez swój kształt. Nie tylko płaskorzeźbione dekoracje, ale także sparowane korynckie 
kolumny, pilastry, balustrada – to wszystko zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami symetrii. Liczne są 
nawiązania do antyku, między innymi matematycznie wyliczone podziały, kolumny i pilastry z korynckimi kapitelami, 
fronton, ozdobne nisze  i mieszczące pełnoplastyczne figury świętych w dolnej kondygnacji. A jednak to jedna z 
nielicznych budowli barokowych ze względu na wyraźne nawiązanie do tradycji baroku rzymskiego. Wszelkie 
antykizujące elementy fasady, jak kolumny, portyk, zgrupowanie kolumn być może zapożyczone od innego 
architekta, Perraulta, który zaprojektował wschodnią fasadę Luwru, są tylko pozornie klasyczne. To jeden z niewielu 
barokowych projektów w Paryżu. Kopuła wspierająca się na bębnie ma 105 metrów wysokości. Pod nią w bębnie 
rozpięte są dwie dodatkowe kopuły murowane. Wnętrze kaplicy było prawdopodobnie przeznaczone na miejsce 
pochówku Ludwika XIV, o czym świadczy dekoracja o programie ideologicznym sławiącym króla i jego armię. W 
1840 roku kościół przekształcono w mauzoleum Napoleona I. Otwarta krypta została umieszczona bezpośrednio 
pod kopułą, a na środku ustawiono ogromny sarkofag z porfiru (wysoki na 4,5 metra), a dookoła niego dwanaście 
posągów z marmuru z symbolami zwycięstwa. Sarkofag Napoleona został zaprojektowany przez Louis Viscontiego i 
kryje w sobie sześć trumien kolejno: z białego metalu, mahoniu, dwie ołowiane, hebanową i dębową. W bocznych 
kaplicach świątyni pochowano braci oraz syna cesarza.  
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Kościół Val-de-Grâce w Paryżu, architekt …………………………………………………………… 

styl baroku włoskiego 

elementy dekoracji: bogato profilowane gierowane 

gzymsy, półkolumny, pilastry, nisze z rzeźbami, spływy 

wolutowe, portyk zakończony trójkątnym frontonem, 

kolumny korynckie, kopuła na bębnie, postumenty z 

rzeźbami 

 

Wschodnia fasada Luwru 

Pierwszą wersję tej fasady wykonał 

włoski architekt i rzeźbiarz 

……………………………………………………… 

Wschodnia fasada to doskonały 
przykład francuskiego klasycyzmu, 
epoki w sztuce, która nawiązywała 
do antyku i renesansu, nie 

opierając się jednakże racjonalnemu myśleniu i współczesnym osiągnięciom nauki. Perrault nie zrezygnował z 
zaproponowanej przez Berniniego kolumnady, ale nadał jej klasyczny rygor. Podzielił fasadę na pięć pionowych 
części. Tworzą je symetrycznie rozłożone, trzy wysunięte przed lico ściany od fundamentu po dach po środku i po 
bokach, tak zwane ryzality oraz dwie ściany umieszczone między nimi i lekko cofnięte w głąb. Podział poziomy na 
dwie kondygnacje, wyznacza pozioma linia gzymsu międzykondygnacyjnego. Przyziemie o gładko murowanym licu. 
Oś środkową Perrault zaznaczył wysuniętym przed lico ryzalitem o sakralnym charakterze, umieszczając nad nim na 
belkowaniu trójkątny przyczółek. W jego polu, nad głównym wejściem znajduje się trójkątne pole tympanonu - 
kamienna część pokryta płaskorzeźbą przedstawiająca Wiktorię na kwadrydze (tu także antyczne nawiązanie). 
Dominantą projektu jest kolumnada biegnąca przez całą szerokość fasady poza bocznymi ryzalitami. Smukłe kolumny 
o korynckich kapitelach zostały ustawione w parach: cztery pary w części frontalnej oraz po sześć par w dwóch 
częściach bocznych. Pojedyncze kolumny rozdzielają poszczególne części fasady i znajdują się pomiędzy frontonem i 
ścianami bocznymi oraz pomiędzy ścianami bocznymi i ryzalitami. Okna w części przyziemia są prostokątne, 
zwieńczone półkoliście. Okna w części górnej, ujęte parami kolumn zostały zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. 
Przez całą szerokość fasady nad gzymsem biegnie attyka, niewysoka balustrada wieńcząca budynek i zasłaniająca 
płaski dach, który znalazł się także w projekcie Berniniego. 
 

 

nurty w malarstwie 
francuskim

caravaggionizm:

Georges de La Tour

bracia Le Nain

dworski: Hyacinthe Rigaud

klasycyzujący: 

Nicolas Poussin

Claude Lorrain

Philippe de Champaigne
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Georges de La Tour (1593-1652) 

Część badaczy sugeruje, że odbył podróż do Włoch, inni przypuszczają, że styl Caravaggia, którego wpływ widać w 

jego dziełach, mógł poznać za pośrednictwem twórczości holenderskich caravaggionistów, np. Hendricka 

Terbrugghena. Przyjmuje się, że La Tour najpierw malował sceny dzienne, a w późniejszym okresie (po wojnie w 

Lotaryngii) nocne. Związany ze środowiskiem Lotaryngii. Przyjmuje się, że La Tour najpierw malował sceny dzienne, a 

w późniejszym okresie nocne. Obrazy dzienne charakteryzują się dużym realizmem (czasem wręcz groteskowym), 

zamiłowaniem do kaligraficznych linii. La Tour namalował też kilka obrazów dziennych o nieco innej tematyce, takich 

jak Oszust z asem treflowym, Oszust z asem karo, Wróżka – wszystkie trzy datowane są na lata 20. lub 30. XVII. 

Przełomem w twórczości La Toura miała być wojna w Lotaryngii, która doprowadziła do zmiany ze scen dziennych na 

nokturny. Obrazy nocne są bardziej monumentalne niż dzienne, twarze postaci są stypizowane, ich sylwetki 

zgeometryzowane, a zbędne elementy usunięte. 

 

       

 

Wiadomości o życiu Sebastiana dostarcza anonimowy Opis męczeństwa z roku 354 i 
komentarz św. Ambrożego z Mediolanu do Psalmu 118. Według tych źródeł, dzięki 
starannemu wychowaniu i stanowisku ojca, Sebastian został przywódcą gwardii 
cesarza Marka Aurelego Probusa lub Dioklecjana(panującego 284-305). Za wyznawanie 
nauki Chrystusa został przywiązany do słupa (drzewa) i przeszyty strzałami. Sebastian nie 
zginął jednak. Kobieta, która postanowiła go pochować, zauważyła oznaki życia i 
doprowadziła go do zdrowia. Gdy ten wyzdrowiał, poszedł do cesarza i zarzucił mu 
barbarzyństwo w stosunku do chrześcijan. Cesarz w przypływie gniewu kazał go bić pałkami, 
żeby mieć pewność, iż tym razem Sebastian na pewno zginie. Prawdopodobnie nastąpiło to 
w 288roku. Ciało wrzucono do kanałów miejskich. 

 

 

           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ambro%C5%BCy_z_Mediolanu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Probus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dioklecjan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strza%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/288
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Bracia Le Nain (Antoine, Louis, Mathieu) 

        

Cechy francuskiego malarstwa klasycyzującego w XVII wieku: 

• poszukiwanie piękna idealnego 

• wzorowanie się na dziełach malarzy renesansu i włoskiego baroku klasycyzującego 

• czerpanie tematów z antyku i Biblii 

• tworzenie portretów reprezentacyjnych (portrait d’apparat) 

• unikanie wiernego odzwierciedlania natury na rzecz kreacji artystycznej 

• preferowanie ładu, harmonii i statyki kompozycyjnej 

• prymat rysunku nad podporządkowaną mu plamą barwną 

• preferowanie barw podstawowych i czystych 

• rozproszone światło 

• wygładzona faktura (efekt fini) 

• patetyczne gesty i pozy 

 

Claude Lorrain (1600-1682) 

Tworzył głównie dla przedstawicieli rzymskiej arystokracji i papieży. Król hiszpański Filip IV zamówił u niego siedem 
obrazów. Malował przede wszystkim pejzaże ze scenami pasterskimi oraz widoki fantastycznych portów ożywione 
drobnym sztafażem (scenki mitologiczne, biblijne i rodzajowe).  
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Contre soleil to efekt światłocieniowy polegający na ………………………………………………………………………………………………… 

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

Nicolas Poussin (1594-1665) 

pejzaż heroiczny - klasyczny pejzaż, który podejmował wątek idealizacji natury, dodatkowo przekazywał istotne pod 

względem humanistycznym treści 

    
Pogrzeb Fokiona, 1648         Pejzaż z Diogenesem, 1647 

 

     

    

Cztery pory roku: Wiosna (Ziemski Raj), Lato (Rut i Boaz), Jesień (Szpiedzy z winogronami Ziemi Obiecanej), Zima (Potop) 

       

Arkadia to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Philippe de Champaigne (1602-1674) 

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

Cechy kompozycji  ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

 

         

    

Wymień i opisz elementy wanitatywne w obrazie: 

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

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

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

Hyacinthe Rigaud (1659-1743) [wym. hjasant rigo] 
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Styl Ludwika XIII jest mieszanką wpływów włoskich i flamandzkich, w dziedzinie mebli skrzyniowych wyraźnie 
powraca do wzorców renesansowych, ale przez zastosowanie zaawansowanej tapicerki nadaje krzesłom i fotelom 
komfortowy, wczesnobarokowy charakter. Meble mają zdecydowanie ciemną tonację, zdobi ją markieteria 
wykonana z drewna, metalu i skorupy żółwiej, a głównymi elementami dekoracyjnymi są zaokrąglone, głęboko 
rzeźbione kartusze, masywne balustrady i spiralne nogi traktowane jako elementy dekoracyjne. Ich forma pozostaje 
geometryczna z dominacją układów poziomych. Korpus kabinetów spoczywa zwykle na ramie spinającej toczone 
nogi tworząc górną, zamkniętą kondygnację opartą na otwartej kondygnacji dolnej. Jest to więc jeszcze układ 
renesansowy, wywodzący się ze skrzyni na stojaku. Otwarte części górne pojawią się później, gdy potrzebne staną się 
meble umożliwiające eksponowanie cennej zastawy stołowej. Głęboko rzeźbione panele z motywami biblijnymi, 
mitologicznymi lub alegorycznymi, ciężkie girlandy owoców, proste lub spiralne podpory i spłaszczone nogi 
poduszkowe to typowe elementy kabinetów Ludwika XIII. Materiałem na kabinety i komody był dąb, orzech i dość 
rzadki jeszcze i drogi heban. 

    

W dojrzałym baroku Ludwika XIV dominuje prostokąt i linia prosta w formach siedzisk i oparć krzeseł i foteli, bryłach 
mebli skrzyniowych i profilach nóg. Geometryczna linia krzywa pojawia się dość późno w marmurowych blatach 
konsolowych i wolutowych nogach kabinetów, ale nawet te wolutowe nogi mają przekrój kwadratowy. Typową nogą 
stylu jest prostopadłościenna lub rozszerzająca się ku górze noga o przekroju kwadratowym zwieńczona wyraźnie 
zaakcentowaną głowicą. Stopy nóg mają formę spłaszczonej kostki, kanelowanej kuli, odwróconej filiżanki, ściętego 
ostrosłupa, a także lwich łap. Elementów toczonych jest niewiele, zdarza się toczenie stożkowe, nie ma zupełnie 
toczeń spiralnych. Krawędzie blatów stołów oraz główne podziały brył mebli skrzyniowych są najczęściej profilowane. 
Ulubionym drewnem epoki jest heban, poza tym orzech, dąb, brzoza i wiśnia. Najdroższy heban używany jest w 
postaci fornirów w markieterii. Poza tym stosowano marmury na blaty konsolowe oraz czarnego granitu na blaty 
stołów dekorowanych inkrustacją. Bardzo popularne były motywy chińskie, tzw. chińszczyzna, nie mająca związku z 
oryginalną sztuką chińską, ale stanowiąca fantazyjną interpretację motywów wschodnich. Ze zdobnictwem chińskim 
związana jest technika imitująca pokrycia lakowe uzyskiwane z wielokrotnego nakładania żywicowych werniksów. 
Obok markieterii i intarsji najpopularniejszą techniką zdobniczą była snycerka i związane z nią upodobanie do złoceń. 
Niemal wszystkie elementy rzeźbione w drewnie oraz aplikacje wykonywane w brązie były bogato złocone.  
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BAROK W ANGLII 

Epoka baroku obejmuje rządy dynastii Stuartów, Anglia awansuje do roli mocarstwa światowego. Charakteryzuje ten 

okres walka między Koroną a parlamentem, nieustanny spór, który osiągnął apogeum w ogłoszeniu Wspólnoty 

Brytyjskiej i który przez wieki nie pozwalał królowi sięgnąć po zbyt dużą władzę. Skorzystała na tym szlachta wiejska 

oraz mieszczańska warstwa kupiecka. Ponadto nastąpiło zerwanie z Rzymem (1533-34 rok przez Henryka VIII), 

ogłoszono kościół anglikański kościołem narodowym, więc Kościół jako zleceniodawca zszedł na drugi plan. 

Angielski barok, podobnie jak w wielu innych krajach protestanckich, należy do nurtu klasycznego, 

inspirowanego sztuką klasyczną i zaczyna się w Anglii od odkrycia renesansu. Inigo Jones (1573-1652), malarz i 

projektant dekoracji scenicznych, odbył w latach 1613-14 podróż do Wenecji, Vicenzy i Rzymu i wrócił jako wielbiciel 

Palladia. Jones był zafascynowany prostotą i harmonią zainspirowanych przez antyk budowli; jednocześnie 

studiowanie prac architekta z Vicenzy zachęciło go do własnych badań nad starożytnością. Odcisnęło to piętno na 

jego własnej twórczości, ale też było motywem przewodnim angielskiej sztuki budowlanej do końca XVIII wieku. 

Historycy angielscy zwykli inaczej niż na kontynencie dzielić i nazywać zmieniające się style architektoniczne. W ich 

ujęciu okres do połowy XVIII wieku zaliczany jest do późnego renesansu a nie do baroku. Przejście od 

okresu renesansu do baroku miało bardzo łagodną formę. Był to czas, w którym dominował palladianizm. 

Po pożarze, który w 1666 r. zniszczył zabudowę Londynu, zlecenie na wykonanie projektu odbudowy miasta 

otrzymał Christopher Wren. Umownie przyjęto, że jest to początek baroku w Anglii, a Christopher Wren uważany jest 

za najwybitniejszego przedstawiciela pierwszego okresu baroku w Anglii. 

 

Katedra św. Pawła w Londynie, architekt ………………………………………………….. 

       

Opis planu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Opis bryły ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_klasyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu_w_Anglii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_baroku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palladianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar_Londynu
https://pl.wikipedia.org/wiki/1666
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
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Inigo Jones, Queen’s House w Greenwich 

rezydencja wybudowana dla królowej Anny Duńskiej, żony Jakuba I 

cechy architektury palladiańskiej 

 

 

Inigo Jones,  Banqueting House, Londyn 

 

 

 

 

Charakterystyka ogrodów angielskich: 

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

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

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

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

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

Prior Park to XVIII-wieczny ogród angielski zaprojektowany przez 
poetę Alexandera Pope'a oraz ogrodnika Capability'ego Browna. Jest 
on położony w północnej części Bath. Prior Park wywarł duży wpływ 
na zdefiniowane "angielskiego ogrodu" jako stylu sztuki ogrodowej 
na kontynencie europejskim. Ogród ten został założony przez 
lokalnego przedsiębiorcę i filantropa Ralpha Allena. Tworzony był 
nieustannie od roku 1734 do śmierci jego założyciela w 1764roku. Na 
terenie parku znajduje się wiele obiektów, m.in. palladiański 
most, gotyckie świątynie, grota Pana Allena oraz cztery jeziora.  

 

O kim mowa? 

Był malarzem francuskim, czołowym przedstawicielem nurtu klasycznego w XVII wieku. Kształcił się i wiele lat przeżył w Rzymie, 
gdzie osiągnął tak wielką sławę, że ludwik XIII zaprosił go na swój dwór. W Paryżu uzyskał tytuł pierwszego malarza królewskiego 
i objął kierownictwo nad dekoracją Luwru. Jednak nie był zadowolony z życia dworskiego i po dwóch latach wrócił do Rzymu. W 
swoich pracach, inspirowanych dziełami antycznymi oraz obrazami mistrzów włoskiego renesansu, poszukiwał piękna idealnego. 
Podstawą jego sztuki stał się precyzyjny rysunek i przemyślana, statyczna kompozycja. Koloryt jego obrazów jest jasny, spokojny i 
utrzymany raczej w chłodnej tonacji. Artysta bardzo często podejmował tematykę zaczerpniętą z historii antycznej i mitologii, 
malując między innymi pasterzy arkadyjskich. 

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pope
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Capability_Brown&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bath
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1734
https://pl.wikipedia.org/wiki/1764
https://pl.wikipedia.org/wiki/Palladianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grota
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BAROK NIEMIECKI I AUSTRIACKI 

Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723)  

  

Kolumny przy fasadzie nawiązują do dzieła z okresu starożytnego Rzymu - ………………………………………………………………. 

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

Pałac Schönbrunn – opis budowli: 

Glorietta to ………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

kościół Trójcy Świętej, Salzburg 

inspiracja kościołem Francesco Borrominiego Sant'Agnese in Agone na Piazza Navona w 

Rzymie 

 

 

 

 

 

Jakob Prandtauer (1660-1726) 

Opactwo w Melku 
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Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) 

Belweder w Wiedniu – barokowy pałac księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. Składa się z dwóch budynków 
rozdzielonych ogrodem w stylu francuskim ozdobionym szeregiem posągów sfinksów. „Górny Belweder” 
przeznaczony był na bankiety i uroczystości, „Dolny Belweder” pełnił funkcję letniej rezydencji.  

    

kościół św. Piotra, Wiedeń 
plan -  Johann Lucas von Hildebrandt 
fasada -  Kilian Ignaz Dientzenhofer 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Pozzo, kościół jezuitów (śś. Ignacego Loyoli i Franciszka 
Ksawerego) w Wiedniu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
Gaetano Chiaveri, katedra św. Trójcy w Dreźnie (Kościół Dworski); Georg Bahr, kościół NMP w Dreźnie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Johann_Lucas_von_Hildebrandt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kili%C3%A1n_Ign%C3%A1c_Dientzenhofer
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BAROK CZESKI 

Christoph Dientzenhofer, Kilian Ignaz Dientzenhofer, kościół św. Mikołaja na Malej Stranie w Pradze 

 

Praga w tym czasie znajdowała się na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Architekci znajdowali się pod wpływem 

Francesca Borrominiego. 

Określ styl budowli …………………………………………………………………………………. 

Podaj 5 argumentów świadczących o przynależności stylistycznej budowli: 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


