


• ศตวรรษที่ 13 เวนิชรวมมอืกับกองทัพคริสเตียน        
ทําสงครามครเูสด บุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปลได      
ในค.ศ.1204 จึงขยายอาณาเขตออกไปไดกวางขวาง       
มีฐานะเปนรัฐใหญ 

• ในชวงศตวรรษที่ 15 จนถึงศตวรรษที่ 18 จึงเริ่มเสื่อมลง 
เศรษฐกิจตกต่ํา เพราะเกิดการคนพบโลกใหม เชน อเมริกา 
เอเชีย และแอฟริกา จน ค.ศ. 1797 จึงตกเปนเมืองขึน้ของ
จักรวรรดิโรมนัอันศักดิ์สิทธิ์ไป



• ศิลปกรรมเวนิชไมเดนเทาฟลอเรนซ แตมีผูสนับสนุนและ   
ยกยองศิลปน เชนเดียวกับรัฐอื่นๆในอิตาลี แตเดนเรื่องการ
พิมพหนังสือ เปนตลาดการคาศิลปะขนาดใหญ แตฟลอเรนซ 
มีผูสนับสนุนงานศิลปะ 

• เวนิชมีวัดไบแซนไทนที่ใหญ คือ St.Mark (ค.ศ.828 เพื่อฝง
นักบุญ St.Mark ที่นํามาจาก อเลกซานเดรีย) สวนศิลปกรรม
ของเวนิช จะมีจิตรกรจากนานาชาติมาศึกษา เชน ดูเรอร    
(มาจากเยอรมัน) เอล เกรกโก (มาจากสเปน) จนทําให
จิตรกรรมเวนิชมคีวามสําคัญเชนกับเมืองอื่นๆ โดยพัฒนา
จิตรกรรมสีน้ํามันเปนหลัก



ศิลปนเวนิช

• ตระกูล เบลลินี เปนผูวางรากฐานใหกับสกุลชางเวนิช 
ประกอบดวย จาโคโป (พอ) , เย็นติเล และโจวานนี

• มีหองปฎิบัติการของครอบครัว



โจวานนี เบลลินี 
(Giovanni Bellini ,ค.ศ. 1430 – 1516)

• ชาวเวนิช  ศึกษาศิลปะจากบิดา แตไดรับความคิดและรปูแบบจาก
แหลงอื่น จนเปนจิตรกรที่เดนที่สุดของสกุล ชอบวาดแมพระกับ
พระบุตร ใชสีสดใส ระบายสีทองฟาออนหวาน นุมนวล และแลดู
สงบ

• ใชทศันยีภาพแบบเสนพื้นอยูตรงระดบัสายตาตามแบบของมันเตญา
• เสนขอบชัด



ภาพ ซาน ซัคคาเรีย 
(หรือMadonna and Saints)

โดย โจวานนี เบลลินี
 ขนาด 16 ฟุต 5 นิ้ว X 7 ฟุต 9 นิ้ว 

ค.ศ. 1505



จอรโจเน 
(Giorgione หรือ Giorgio Barbarelli)

• ศึกษาและสืบตอจิตรกรรมเวนิชตอจากสกุล เบลลินี แตมีความ
ซับซอนกวา จัดคนใหเขากับธรรมชาติ ใหความสําคัญกับสียิ่งกวาเบล
ลินี 

• รับเอาอิทธิพลการระบายสีใหเสมือนมหีมอกควัน แบบ สฟมูาโต ของ
ดา วินชี 

• เพิ่มคุณคาของสี ใหเกดิมิติเทากับการใชเสน ตามหลักทศันียวิทยาการ
ใชแสงและเงา นิยมใหแสงตกตองรางคนเดนชัด ตัดกับภาพวิวขาง
หลัง

• ลักษณะภาพคลายมีเสียงดนตรี



• จอรโจเน ชอบวาดภาพโดยไมราง 
• นําธรรมชาติเขารวมกับคนใหมีความสําคัญเทาเทียมกัน
• นิยมใชสีแดงเขม    เหลืองทอง น้ําตาลอมเขียว และขาว

หมน 
• สามารถระบายสีใหมคีวามมนัละเลื่อม เชนผาไหม ผาตวน 

และระบายสีเนื้อคนใหดูนุมเหมือนมีชีวติ 
• โครงภาพโดยรวมจะมีวรรณะอุนและเย็นตัดกันคอนขางชัด



ภาพ พายุ(Tempest)
สีน้ํามันบนผาใบ 

จัดภาพแปลกตาคือคนยืน
ตัดกับสะพานที่ที่มีเสน

ขนาน
สูง 31 ¼ นิ้ว กวาง 28 ¾ นิ้ว 

ค.ศ. 1505 – 6 เวนิช



สังคีตแหงทองทุง  (Postoral Concert)เปนกานผสานระหวางจิตรกรรม ดนตรี กวีนิพนธ
(เขียนสะโพกที่โคงลอกับเนินเขา เสียงของดนตรี  และธรรมชาติเบื้องหลัง )

 ใชสแีดงเขม , น้ําตาลอมเขียว สีน้ํามันบนผาใบ สูง 3 ฟุต 8 นิ้ว กวาง 4 ฟุต 7 นิ้ว 
(ปจจุบันอยูลูฟว) ค.ศ. 1510



วีนัสแหงทองทุง(Venus) 108 X 175 ซม. C. 1510



ทิเซียน
(Tiziano Vecelli หรือ Titian)

• เกิดที่หมูบาน คาโดเร บริเวณเทือกเขาแอลฟ   ค.ศ. 1485 
เสียชีวิตที่เวนิช ค.ศ. 1575 รวมอายุได 91 ป 

• เปนศิษยเบลลินีที่เกงที่สุด



Self Portrait (ทิเซียน)
 ค.ศ. 1488 - 1576



ความรักทางโลกและทางธรรม ตามอุดมคติของเพลโต(Sarced and Profane Love)

สีน้ํามัน ขนาด 118 X 279 ซม. ค.ศ. 1516 โรม 



วีนัสแหงเออรบิโน (Venus of Urbino) สีน้ํามัน  ค.ศ. 1534



Bacchanal      สีน้ํามัน  ค.ศ. 1518



Lying Venus



อาดัมกับอีฟ



Portrait of a Man with a Blue Sleeve

สีน้ํามันบนผาใบ  81.2 X 66.3 ซม.
ค.ศ. 1904



• อายุ 60 ป ไดรับเกียรติสูงยิ่งคือ ไดรับแตงตั้งจาก
จักรพรรดชิารลที่ 5 ใหเปนอัศวินของจักรวรรดิโรมนัอัน
ศักดิ์สิทธิ์





เรอเนสซองสเยอรมัน
• ดูเรอร (Albrecht Durer , 1471 – 1528)

• เกิดที่นูเรมเบิรก พอเปนชางทอง และเปนบุตรบุญธรรมของ  
โดเบอรเกอร ศิลปนภาพพิมพผูผลิตหนังสือ จึงไดฝกงานหลาย
แขนง ผลงานจึงมีทั้งภาพพิมพ จติรกรรม เดินทางศึกษาและ
ทองเที่ยวไปทั้งเยอรมัน เนเธอแลนด และเวนิช จึงไดรับ
อิทธิพลจากทั้ง ดา วินชี และเบลลินี เขาเชี่ยวชาญการใชสี ทั้งสี
น้ํา สีน้ํามัน โดยเฉพาะผลงานภาพพมิพ ผลงานที่สําคัญ คือ 
“ตําราเกี่ยวกับเครื่องวัดตางๆ” “ตํารา 4 เลมเกี่ยวกับสัดสวน
มนุษย” หรอื (Four Books on Human Proportion) ขึ้นเมื่อ
ปค.ศ. 1528



Self Portrait

ขนาด 26 ¼ นิ้ว X 19 ¼ นิ้ว
Panel 1498 ขณะอายุ 27 ป



The Grass สีน้าํ



Adam and Eve  
Panel ขนาดเทาคนจริง 

เปน Nude คูแรกของเยอรมัน 
หลังจากดูเรอรเดินทางกลับ

จากอิตาลี  ค.ศ. 1507



The Four Apostles
(นักบุญผูยิ่งใหญทั้ง สี่)

Panel 85 X 30 นิ้ว  ค.ศ. 1523 - 26



The Four Horsemen of 
Apocalypse 

1497 - 98 woodcut



Adam and Eve  1504

เทคนิค Engraving 
(ภาพพมิพแมพิมพโลหะ)
ขนาด 10 นิ้วX7 ½ นิ้ว



Demonstration of Perspective

จาก the artist ’s treastise on geometry   1525   woodcut



กรูเนวาลด
(Mathias Grunewald , 1460 – 1528)

• จิตรกรเอกชาวเยอรมัน ที่คนเขาใจผิดคดิวาผลงานเปนของ 
ดูเรอร มีชื่อจริงวา มาธิส ไนธารต (Mathis Neithart)

เรียกเลนๆวา กอธารต (Gothart) มักเขียนชื่อลงผลงานวา 
MGN



• ชอบใชสีเดน สดใส รุนแรง หนัก เขม รปูคนแนนราว
ประติมากรรม

• ไมคอยไดรับการสนับสนุนใหทํางานจาก อารชบิชอบ เพราะ
ศรัทธาหลักการของ มารติน ลูเธอร



Annunciation ; Virgin and Child with Angel : The Resurrection 

Panel ขนาด(กลาง 8 ฟตุ 10 นิ้ว X 11 ฟตุ 2 ½ นิ้ว)
ดานขาง 8 ฟุต 10 นิ้ว X 4 ฟุต X 8 นิ้ว ค.ศ. 1510 - 15



ดานขวา (การฟนคนืชพี)
The Resurrection

เปนการฟนพระองคและเสด็จ
ออกจากคูหาในฉลองพระองคสี
ทองหรือสีขาว และมักมีธง

ประกาศการฟนคืนชีพอยูในพระ
หัตถ ทหารซึ่งมาเฝาพระศพ
กําลังหลับ เชาขึ้นมา นักบุญ
แมกดาเลนดมาพบวาคูหาเปด
และเลื่อนออก จึงนั่งรองไหจ
นะรัองคมาเรียกจึงจาํได



อัลทดอรเฟอร
(Albrecht Aldorfer , 1485 – 1538)

เยอรมัน

• เปนจิตรกรสกุลชางดานูบ ไดรับการยกยองวาริเริ่มวาดภาพ
ทิวทัศนบริสุทธิ์ขึ้นกลุมแรกของเยอรมัน โดยไมอาศัย
ประวัติศาสตร หรอืคัมภรีชี้นํา



The Battle of Issus

Panel 62 X 47 นิ้ว 
ค.ศ. 1529 มูนิค



เนเธอรแลนด
• สกุลบรูเกล (Bruegel) เปนชาวเฟลมมชิ ผูนําคือ บรเูกล ผูอาวุโส 

(Bruegel , The Elder) มีชวีิตระหวาง ฟาน เอค และ รูเบนส 
สกุลบรูเกล นํามาจากเมืองบราแบนท เมืองเดียวกับบอช

• บรูเกลมีบุตร 2 คน คือปเตอรและจาน ระหวาง ค.ศ. 1551 –
1555 เดินทางทองเที่ยวลงใตผานฝรั่งเศส ไปยังอิตาลี ระหวางทาง
ไดบันทึกการเดินทางดวยปากกาและดินสอ และไดสรางหนังสือ
ภาพพิมพเปนนิทานสอนใจ และสุภาษิต เชน ชุด”ปลาใหญกิน
ปลาเล็ก” ซึ่งมีอิทธิพลของบอช คือมลีักษณะตลก ราเริง     
แฝงเหน็บแนม เยาะเยยถากถาง



บรูเกล (ผูอาวุโส) ค.ศ. 1565



หอคอยแหงบาเบล  บรูเกลผูอาวุโส 1563



นายพรานเดินลุยหิมะ หรือการเดินทางกลับของนายพราน ค.ศ. 1565 เวียนนา ออสเตรีย



การแตงงานชาวชนบท (Peasant Wedding) 

Panel 44 7/8 X 64 นิ้ว   1565 เวียนนา ออสเตรีย



ฝมือ บรูเกล (ผูอาวุโส) 1567



บอดจูงบอด (The Blind Leading the Blind) สฝีุนบนผาใบ  ค.ศ. 1568




