
บาโรค  อิตาลี



• คําวา บาโรค ใชเรียกศิลปกรรมในอิตาลี ชวงค.ศ.
1550 – 1750 โดยมีศูนยกลางอยูที่โรม

• ชวงเจริญสูงสุดคือ ค.ศ. 1680 – 1730
• หลังจากนั้นก็แพรกระจายไปในยุโรป โดยเฉพาะใน

กลุมผูที่นับถือคริสตนิกายโรมันคาธอลิก



ความหมายความหมาย

• “บาโรค” หมายถึงผิดปกติ ไมสม่ําเสมอ ไมถูกตองตาม
ระเบียบหรืออาจจะมาจากภาษาโปรตุเกสวา บารโรโค 
(Barocco) หมายถึงไขมุกที่บิดเบี้ยว ไมสมบูรณ และ
เปนการใชเรียกสิ่งตางๆในทํานองดูถูกตอสิ่งหรูหรา
ฟุงเฟอ มีรสนิยมเกินพอดี



สาเหตุการเกิดสาเหตุการเกิด

• เกิดความขัดแยงทางศาสนจักร มารติน ลูเธอร นักปฏิรูป
ศาสนาชาวเยอรมัน ซึ่งเคยอยูโรม จึงเกิดกระบวนการ
ปฏิรูปศาสนาอยางกวางขวาง ทั้งเยอรมัน สวิสเซอรแลนด 
เนเธอรแลนด เกิดเปนปฏิปกษตอการปกครองกรุงโรม ไม
ยอมรับสันตะปาปา ขบวนการนี้ตอมาไดชื่อวา โปรแตส
แตนท ทางวาติกันจึงปรับปรุงศาสนจักรโรมันคาธอลิกให
เขมแข็ง โดยสนับสนุนความคิดและการคนควาสิ่งใหม อัน
กอใหเกิดผลตอศิลปกรรมดวย



ผลที่เกิดตอศิลปะผลที่เกิดตอศิลปะ

1. ศาสนจักรโรมันคาธอลิก ไดนําเอาศิลปะมาใชเพื่อ
ประชาสัมพันธศาสนา โดยวัดเปนฝายสนับสนุนมากกวา
ชาวบาน วัดจึงดูหรูหรา เพื่อความประทับใจตอประชาชน

2. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการ
พิมพเจริญแพรหลาย ตําราไดรับการตีพิมพ ประชาชนมี
การตื่นตัวเพื่อการเรียนรู เชน โคเปอรนิคัส (1473 –
1543) เชื่อวาดวงอาทิตยคือศูนยกลางโลก กาลิเลโอ 
(1564 – 1642) ประกาศวาโลกกลม



3. เกดิศูนยกลางความมั่นคงทางการเมืองใหม กษัตริยมี
อํานาจมากขึ้น จนเกิดคําขวัญวา Gold , God and 
Glory

Gold  = Gold  = ธุรกิจธุรกิจ
God   = God   = ศาสนาศาสนา
Glory = Glory = ชัยชนะทางทหารชัยชนะทางทหาร



• ศิลปกรรมของบาโรคแสดงออกในลักษณะใหมนุษย
กลมกลืนไปกับธรรมชาติ , มีทาทีดิ้นรน หรือมีอารมณ  
พลุงพลานในอากาศและดูเคลื่อนไหว 

• จัดภาพใหกระจัดกระจาย  ไรทิศทาง บางครั้งดูโออา 
เปนลักษณะความงามแบบฉาบฉวย รับรูดวยอารมณฉับ
ไว



บาโรคบาโรค  อิตาลีอิตาลี

• ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับศาสนจักรไดรับการสงเสริมมาก 
เชน สันตะปาปาอเล็กซานเดอร ที่ 7 (ซิกิ) องคอปุถัมภ 
เบอรนินี ประติมากรคนสําคัญ สวนจิตรกรรมจะดอย
กวาสถาปตยกรรม และประติมากรรม



ศิลปนศิลปน



คาราวคัจโิอ หรือคาราวคัโจ 
(Michelangelo Merisi,1573 – 1610)

หรือที่รูจักกันในนาม “คาราวคัจโิอ (Caravaggio))
• เปนผูบุกเบิกจิตรกรรมบาโรคคนสําคัญ ของอิตาลี
• เปนศิษยของทิเชียนระยะหนึ่ง
• มีความเชื่อวา ครศูิลปะคือชาวบานหรอืสามัญชน จึงนิยมวาดภาพใหมี

ชีวิตดังสามัญชน 
• ไมประสบผลสําเร็จในการสรางงานขณะที่ยังมีชีวิต มักถูกปฏิเสธผลงาน

แลวไมไดรับคาจาง
• เสียชีวิตเมื่ออายุ 36 ปเศษ



The Calling of St. Mathew
ค.ศ. 1597 – 98 ขนาด 11 ฟุต 1 นิ้ว X11 ฟุต 5 นิ้ว  โรม

กําหนดใหแสงเขาทางซาย เปนแสงที่มีพลานุภาพดุจนามธรรม



The Calling of St. Mathew

อยูกับเทพสวรรคเชอรับ 
ซึ่งหนาตาเหมือนมนษุย



นกับญุแมตทิว St. Mathew

• นักบุญแมตทิว เปนผูบันทึกบรรพบุรุษฝายมนุษยของพระเยซู เดมิเปนคนเก็บ
ภาษีของโรมันมากอน ไดเดินทางไปเทศนาสัง่สอนยังเอธิโอเปยจนมรณภาพ

• ศิลปนถายทอดนักบุญ มีกระเปาสตางคหรือถุงใสเงินซึ่งเปนอาชพีเดิมของทาน มี
หนังสือหรือปากกาในฐานะที่เปนผูเขียนวรสาร มีเทวทูตถือเขาสัตวใชบรรจหุมึก 
และมีขวานซึ่งเปนอาวุธของทานประกอบในภาพ



The Deposition

(การนําพระศพลงจากไมกางเขน)
สีน้ํามันบนผาใบ



The Incredulity of St.Thomas นักบุญโทมัสผูชางสงสัย



The Incredulity of St.Thomas

• ไดรับสมญาวาผูชางสงสัย เพราะไมเชื่อวาพระคริสตจะฟน จนกวาจะ
ไดเห็นรอยตะปูที่ฝามือและไดใชนิ้วแหยเขาไป และไมไดใชฝามือสอด
เขาไปในสีขาง 



การตรึงกางเขนนกับุญปเตอร
Crucifixion of St. Peter

ค.ศ. 1601



St. Peter

• St. Peter หรืออีกชื่อวาไซมอน เปนชาวประมงในแควนกาลิลีและมีนองชายเปนนักบุญชื่อ
แอนดรูว ซึ่งไดพบกับพระเยซูขณะที่พระองคทรงดําเนินอยูริมทะเลสาปซึ่งสองพี่นองกําลัง
ทอดแหอยู แลวพระองคชวนใหตามพระองคไปทอดแหมนุษย และไดกลาวไววา “เจาคือป
เตอร และบนศิลานี้เราจะสรางศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไมมีวันเอาชนะศาสนจักรได ”

• นักบุญปเตอรตั้งสัตยวาจะจงรักษภักดีตอพระคริสต แตตอมาปฏิเสธวาไมรูจักพระองค
• หลังจากสํานึกผิดก็ไดออกเผยแพรคําสอนทั่วเอเชียไมเนอร แลวไปยังโรมประมาณ 25 ปแลวถูก

กลาวหาวาไปสาปแชงบริพารจักรพรรดิโรมัน จึงพยายามหนีออกจากโรมเพราะถูกตามตัว
• เมื่อถูกจับไดถูกนําไปเฆี่ยนตีและตรึงกางเขนดวยการหอยหัวลงตามความประสงคของ

นักบุญปเตอร เพราะเห็นวามิบังควรที่จะตายในลักษณะเดียวกับพระคริสต



John the Baptist



John the Baptist

• นักบุญจอหน นักบุญประจําเมืองฟลอเรนซ เปนลูกของปุโรหิตชื่อซาคา
ริยาสกับเอลิซาเบ

• เมื่อเปนเด็กตองจากพอแมไปอยูในถิ่นธุรกันดารและไดพบกบัพระ
คริสต เมื่อเปนหนุมก็ยังรอนแรมไปจนพระเจามาปรากฏตอทาน

• จอหนนุงหมขนอูฐ มีหนังสัตวคาดเอว บริโภคตั๊กแตนและน้ําผึ้งปา



The Supper at Emmaus สนี้ํามันบนผาใบ 141 X 196.2 ซม.



The Supper at Emmaus

• กลาวถงึหลังจากที่พระเยซูทรงฟนคืนชีพแลว สาวกสองคนกําลังเดินไป
ยังหมูบานเอมมาอุสและเลาเรื่องราวของพระองค พระองคจึงทรง
เดินทางรวมดวยโดยทั้งคูจําพระองคไมได เมื่อใกลค่ําเขาจึงชวน
พระองคพํานักอยูกับพวกเขา และไดรวมรับประทานอาหารค่ําดวย 
พระองคจึงบิขนมปงสงใหเขา สายตาพวกเขาจึงสวางขึ้นและจําพระองค
ได จึงทรงอันตรธารหายไป



Bacchus 
 เปนเทพแหงองุน สวม

มงกุฎที่ทําจากผล
และใบองุน 

(อาจจะเปน Self Portrait 

คาราวัคโจ ) C.1593
เปนภาพหุนนิ่งที่มีการ
วางทาทางเปนแบบอุดม

คติ(Antique Pose )



เบอรนินี 
(Gianlorenzo Bernini , 1598 – 1680)

• จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นักพูด นักประพันธเรื่องขบขัน และนักวาด
ภาพลอที่สําคัญของบาโรคอิตาลี

• ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหวัหนาศลิปนของวาติกันและโรมจาก
สันตะปาปาเออรบานที่ 8

• นิยมสรางสถาปตยกรรมใหคลายประติมากรรม
• นิยมจดัทาทางเคลื่อนไหวรนุแรง ประติมากรรมมีลักษณะเรารอน คลายกับ

การเคลื่อนไหว ตอสู  วิ่ง และดูอึกทึก



Self Portrait

ค.ศ. 1680



ดาวิดโดยเบอรนินี 
หินออน  สูง 67 นิ้ว  ค.ศ. 1623



ดาวิด  โดย โดนาเตลโล  
(บรอนส)



ดาวิด  

โดยไมเคิล แอนเจโล  (หินออน)





ความปลาบปลืม้ของเซนทเธเรซา 
(The Rapeture of St. Theresa)

 โดยเบอรนินี 
ขนาดเทาคนจริง  หินออน  

ค.ศ. 1644 – 52
วัดสตา มาเรีย เดลลา วิกโตเรีย  โรม



อพอลโล และดาฟเน 
(Apollo and Daphne)

 โดยเบอรนินี 
ค.ศ.15



อพอลโล และดาฟเน

• ดาฟเน มาจากภาษาสนัสกฤตวา ดาหนา (Dahana) เปนที่มาของคําวาดอวน( dawn )
ซึ่งหมายถึงรุงอรุณ เปนนางอัปสร ลูกสาวของเทพประจําลาํน้ําชื่อพีนิอุส ลําน้ําสายนี้
เต็มไปดวยตนชัยพฤกษ วันหนึ่งเธอออกเดินเลนในปาไมไกลจากล้ําน้ํานัก ไดพบกับเท
พอพอลโลหรือสุริยเทพเขาโดยบังเอิญ เทพอพอลโลหลงรักทันที พยายามบอกรักดวย
วาจาสุภาพเพราะกลัวเธอตกใจ แตไมเปนผล พอเขาใกลยังไมทันสวมกอดเธอก็วิ่งหนี 
ยิ่งตามยิ่งวิ่งไปยังลําน้ํา แลวตะโกนใหพอชวยสิ้นคําก็รูสึกวารางคอยๆ กลายเปนตนไม 
เทากลายเปนรากยึดติดแนน แขนและผมกลายเปนกิ่งและใบ  เสื้อผากลายเปนเปลือก
หอหุมลําตน

•  ดาฟเน กลายเปนตนชัยพฤกษที่เทพอพอลโลพึงพอใจสวนพระองคที่นําใบมา
ประดิษฐเปนมาลัยสวมศีรษะกวีและนักดนตรี สวนไทยใชดอกที่เรียกชอชัยพฤกษ เปน
เครื่องประดับบาและหมวก



เมดูซาโดยเบอรนนิ ี





St. Peter ระเบียงทางเดิน (Colonnade) ออกแบบโดย เบอรนินี 



ระเบียงทางเดิน (Colonnade)
 ออกแบบโดย เบอรนินี 

ค.ศ. 1657



ระเบียงทางเดิน (Colonnade)  St. Peter

ออกแบบโดย เบอรนินี       ค.ศ. 1657



ภายใน St. Peter (สวนโคงเพดานเหนือแทนบูชา) โดย เบอรนินี



แทนบูชา (altar)  ที่ St.Peter
 ออกแบบโดย เบอรนินี 

ค.ศ. 1624 - 33



Model for Equestrian Statute of Louis 14 ค.ศ. 1670 ดินปนเผา
โดย เบอรนินี 



บอรโรมนิี
(Francesco Borromini , 1599 – 1667)

• สถาปนิกผูออกแบบไดงดงาม ลึกซึ้ง มีระเบียบ แตสงางาม



วัด ซาน คารโล อัลเล ค็อตโต ฟอนตาเน  
กรุงโรม ค.ศ. 1635 - 1667



โดม วัด ซานตาเน



รูปตัด S.Ivo
ค.ศ. 1642



โดม S.Ivo




