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โรแมนติก



โรแมนโรแมนติกติก  (ROMANTICISM)(ROMANTICISM)

• ใชเรียกรูปแบบศิลปกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับ ความ
รัก ความโกรธ ความชัง ศรัทธาอยางรุนแรง ทั้ง
รูปแบบเหมือนจริง และความฝน

• เนนอารมณ และความรูสึกสวนตัว (Subjective) ดวย
การใชสีเปนสื่อสรางอารมณ มิใชเสนและรูปทรง

• การจัดภาพมีลักษณะเคลื่อนไหว ปนปวน วุนวาย



• ฝแปรงหยาบ ปายเร็ว ขอบไมชัด (Loose Brushstroke)
• มักใชสีโทนรอน หรือเย็นอยางลึกลับ เพื่อสื่ออารมณให

เกินจริง (Chiaroscuro)
• นําเรื่องราวจากดินแดนอื่นมาสรางงาน เชน ลักษณะ

เครื่องแตงกาย คนสีผิว (EXOTIC)



ฝรั่งเศสฝรั่งเศส



เจริโกลท 
(Theodore Gericault, 1791 – 1824)

• ไดรับการยอมรับและยกยองวา เปนผูบุกเบิกสกุล 
โรแมนติกฝรั่งเศสคนหนึ่ง



เจริโกลท The Raft of the “Medusa”(แพเมดุซา)
สีน้ํามัน ขนาด 193 ¼ X 281 ½ นิ้ว  1818 - 19



เจริโกลท 
The Homicidal Maniac 

ชายโรคจิตประเภทชอบความ
รนุแรง  สีน้ํามัน



เจริโกลท
Mad Woman หญิงบา
ค.ศ.1822-1823



เดอลาครัวซ 
(Eugene Delacroix, 1798 – 1863)

• ศิษย เจริโกลท
• นักวิจารณ กวี นักคิดคนเรื่องการใชสี
• เริ่มจากสนใจงานคลาสสิก + บาโรค



เดอลาครัวซ 
Self Portrait



เดอลาครัวซ Liberty Leading the People เสรีภาพนําประชาชน  
สีน้ํามัน  ขนาด 10 2/3 X 16 ¼ ฟตุ 1830



เดอลาครัวซ Arab Rider Atlacked by a Lion ชาวอาหรับถูกสิงโตกัด  สี
น้ํามัน 1850



 เดอลาครัวซ 
Combat of the 
Giaour and the 

Pasha ค.ศ.1827



การลาสิงโต
ในมอรอคโค
ค.ศ.1854



สเปนสเปน



โกยา 
(Francisco de Paula Jose Goya Y Lucientes 1746-1828)

• เกิดที่สเปน เสียชีวิตที่ฝรั่งเศส
• สนใจความเปนอยูผูคน สะทอนสังคมและศีลธรรม
• ใชสีหนัก เขม 
• เปนศิลปนในราชสํานัก
• เปนศิลปนภาพเหมือนที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลก



โกยา Self Portrait



โกยา Family of Charles ที่14 (ครอบครัวพระเจาชารลที่14)

ขนาด 8 ฟุต 2 นิ้ว X 11 ฟุต  ค.ศ.1800



• โกยา ครอบครัวพระเจา
ชารลที1่4 รับอทิธิพลจาก
ภาพ Las Meninas ของ
เวลาสเกซ จากสเปน

• ตามองผูชม ซายมือ คอื
ศิลปน

• ใชสหีรหูราหลากสี 
• แสดงแสงเงาของ

เครื่องประดับดแูวววาว



โกยา มายาเปลือย



โกยา The Third of May (การลงโทษกบฏเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม)

 สีน้ํามัน  ขนาด 104 X 123 นิ้วเศษ ค.ศ.1814



โกยา The Third of May (การลงโทษกบฏเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม)

สีน้ํามัน  ขนาด 104 X 123 นิ้วเศษ ค.ศ.1814



อังกฤษอังกฤษ



คอนสเตเบิล 
(John Constable, 1776-1837)

• เขียนทิวทัศนดวยการสังเกตธรรมชาติจาก
สถานที่จริง

• ปฏิเสธการวาดภาพเหมือนภาพถาย
• ปายสีอิสระ แสดงเรื่องสี ลีลาของเมฆและลม



คอนสเตเบลิ



คอนสเตเบิล The Haywain เกวียนขนหญา  สีน้ํามันบนผาใบ  ค.ศ.1821



Stonehenge (อนุสาวรียหิน) ค.ศ.1836 สีน้ํา



เทอเนอร 
(Josept Mallord William Turner, 1775-1851)
• จิตรกรเอกโรแมนติกของอังกฤษ
• มีผูยกยองวาเปนผูบุกเบิกศิลปะแนวนามธรรม
• ชอบความยิ่งใหญของพลังธรรมชาติ เชน ทะเล 

น้ําตก 
• สงอิทธิพลตอ Monet



เทอเนอร 
Self Portrait



เทอเนอร The Slave Ship เรือบรรทุกทาส  
สีน้ํามัน  ขนาด 35 ¾ นิ้ว X 48 นิ้ว  ค.ศ.1839



เทอเนอร Sunrise  ค.ศ.1797



เทอเนอร Sunrise  ค.ศ.1797



เทอเนอร Snow Storm ค.ศ. 1842



The EndThe End


