
บาโรค ฝรั่งเศส
(ศตวรรษที่ 1661 – 1685 สมัยหลุยสที่ 14)



บาโรค ฝรั่งเศส

-เปนบาโรคเพื่อชนชั้นสูง
-นําศิลปกรรมมารับใชชาติโดยถือความงามของกรีก โรมัน 
เรอเนสซองสและบาโรค เปนแบบอยาง

- เกิดการสรางพระราชวังแวรซายสขึ้น เพื่อใหเปนแบบอยางของ
รสนิยมที่ดีที่สุด ทําใหฝรั่งเศสครองตําแหนงผูนําทางศิลปะแทน
อิตาลีได



พระราชวังลฟูว 

-กอสรางค.ศ. 1190 และกอสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาถึง
ค.ศ.1668เพื่อเปนที่สะสมศิลปะ

-ดานหนาออกแบบโดยแปรโร ใชเปนที่พํานักและสะสม
ภาพ จนเมื่อค.ศ. 1678 ไดยายออก จึงเปดใหคนเขาชม

งานในค.ศ. 1681 และกลายเปนพิพิธภัณฑศิลปะ
สาธารณะในค.ศ. 1793



พระราชวังลูฟว



พระราชวังลูฟว



หองแสดงงานศิลปะ ภายในลูฟว



ภาพโมนาลิซา  





พระราชวังแวรซายส (Versailles)

เริ่มในสมัยหลุยสที่ 14 อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตกเฉียง
ใต  11 ไมล  เพื่อเปนพระราชวังใหม  ใช เปนศูนยกลางการ
ปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งสามารถอวดพระราชอํานาจของหลุยส
ที่ 14
เริ่มกอสราง ค.ศ. 1624 โดยโกลแบรตและเลอบรังเปนผู

ควบคุมการกอสรางทั้งหมด แลวเสร็จ ค.ศ. 1683
มีลักษณะความงามอันหรูหราแบบบาโรคชั้นสูง (The 

Aristocratic Baroque Style) ที่พรั่งพรอมดวยความสุขอัน
สมบูรณ



หลุยสที่ 14 โดยริโกด 
สีน้ํามันบนผาใบ 

9 ฟุต 2 นิ้ว X 6 ฟุต 5 นิ้ว 
ค.ศ.1701



ประติมากรรมสําริด โดย ฟรองซัวส กิราดง 
หลุยสที่ 14

ชุดฉลองพระองคแบบโรมัน ทรงมา 
ค.ศ. 1699



พระราชวังแวรซายส (Versailles)

เริ่มในสมัยหลุยสที่ 14 อยูหางจากปารีสไปทางตะวันตก
เฉียงใต 11 ไมล เพื่อเปนพระราชวังใหม ใชเปน
ศูนยกลางการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่งสามารถอวดพระ
ราชอํานาจของหลุยสที่ 14 เริ่มกอสราง ค.ศ. 1624 โดย
โกลแบรตและเลอบรังเปนผูควบคุมการกอสรางทั้งหมด 
แลวเสร็จ ค.ศ. 1683 มีลักษณะความงามอันหรูหราแบบ
บาโรคชั้นสูง (The Aristocratic Baroque Style) ที่
พรั่งพรอมดวยความสุขอันสมบูรณ



พระราชวังแวรซายน  ค.ศ.1669 - 1685



พระราชวังแวรซายน  ค.ศ.1669 - 1685



ภายในหอง The War Room ค.ศ.1678



The Battle Gallery



The Peace Room



The Mercury Room



The Queen Bed Chamber



The King Bed Chamber



The Queen Waiting Room



Louis 15 Study



The Royal Opera House



ทองพระโรงกระจก
(The Hall of Mirrors)

ออกแบบโดย จูล อารคดอง มองซารต



หองทองพระโรงกระจก
(The Hall of Mirrors)

ออกแบบโดย จูล อารคดอง มองซารต



การจัดสวนพระราชวังแวรซายน 



การจัดสวนพระราชวังแวรซายน 





ฟรองซัวส กิราดง( Francois Girardon ) ค.ศ.1628-1715

• นิยมลักษณะของกรีกเฮเลนนิสติกของกรีก ผสมผสานรูปแบบบาโรค
ของเบอรนีนี



ประติมากรรมสําริด โดย ฟรองซัวส กิราดง 
หลุยสที่ 14 ทรงมา 

ชุดฉลองพระองคแบบโรมัน 
ค.ศ. 1699



ประติมากร 

• ปูเกต (Peirre Puget , 1620 – 1694)



Milo of Cortona
หรือไมโลแหงคอรโตนา  หินออน 

ค.ศ.1671



จิตรกรรมบาโรค ฝรั่งเศส



เดอ ลา ตูร 
(Georges de la Tour,1593 – 1652)

จิตรกรในราชสํานักฝรั่งเศส แตผลงานมีคนรูจักกันนอย
• ชอบใชแสงแบบคาราวัคโจ แตเนนปริมาตรมากกวา (อาจจะเปนเพราะ

ไมเคยเดินทางไปอิตาลี) แสดงออกแบบเรียบงาย แตสงางาม และชอบ
ใชเสนคมและตรง แบบเรขาคณิต 

• ชอบวาดรูปโดยใชเทียนไขเพื่อจุดใหแสงและเงาในภาพ



เดอ ลา ตูร 
คนจับหมัด (The Flea Catcher) 

ค.ศ.1634



เดอ ลา ตูร 
Joseph The Carpenter

สีน้ํามัน ค.ศ.1645



เดอ ลา ตูร 

Education of the 
Virgin C.1640



เดอ ลา ตูร 
Fortune Teller



พี่นองตระกูล เลอ นัง (Le Nain) มีพี่นอง 3 คน คือ
อังตวน (1588 – 1648)
หลุยส (1593 – 1645) ถือเปนผูนําลัทธิ Realism
มาธีเออ (1607 – 1677)
• นิยมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชาวบาน ชีวิตสามัญ
ออกแนวธรรมชาตินิยม
• ไมนิยมเซ็นชื่อในงาน



Four Figures at Table หลุยส เลอ นัง สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 46 X 55 ซม.



Peasant Family ( ครอบครัวของชาวชนบท ) หลุยส เลอ นัง 
สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ.1640 กวาง 62 นิ้ว สูง 44 นิ้ว



ภาพขยายรูปครอบครัวชาวชนบท



การรับประทานอาหารของชาวชนบท ( The Peasants Meal )

 หลุยส เลอ นัง ค.ศ.1642 สนี้ํามัน ลฟูว



ปสูแซง (Nicolas Poussin, 1594 – 1665)
• ใชชีวิตสวนใหญในกรุงโรม ไดรบัการยกยองในวงการ

จิตรกรรมในฝรั่งเศสวา มีความสามารถเยี่ยงอัจฉริยะ
บุคคล

• นิยมจิตรกรรมอิตาลีโดยเฉพาะราฟาเอล รวมทั้ง    ทิเชยีน 
ผลงานกรีก + โรมัน

• เปนบิดาแหงวงการจิตรกรรมฝรั่งเศสตามอุดมคติคลาสสิก
มากกวาบาโรค

• เสนมีความงามของเสนเปนอันดับแรก มากกวาสี
• เนนคุณคาทางจิตใจ มใิชแคเพียงสายตา



ปูสแซง 
ภาพเหมือนศิลปน 

สีน้ํามนั ค.ศ.1650 ลฟูว



The Annunciation หรอืการแจงขาวประเสรฐิ



The Rape of the Sabine Women

 ค.ศ.1636 – 37 ขนาด 61 X82 ½ นิ้ว  สีน้ํามัน




