
บาโรค ฟลานเดอร (Flanders)
และเนเธอรแลนด



บาโรคฟลานเดอร
(เดิมฟลานเดอร เปนสวนหนึ่งของเบลเยี่ยม)



รูเบนส 
(Peter Paul Rubens,1577 – 1640)

Master of Light and Human Lives



• รูเบนส (Peter Paul Rubens,1577 – 1640)

• โดงดังที่สุดในศตวรรษที ่17 จนกลายเปนลักษณะสากล โดย
นําเอาลักษณะไมเคิล แอนเจโล ทิเชียน  ตินโตแรตโต และคารา
วัคโจ มาเปนเอกลักษณของตน 

• ใชสีอันสดใส ใชพูกันอยางชํานาญ แมนยํา   ใชสีตรงกนัขาม
กันอยางชาญฉลาด



Self Portrait



ภาพเหมือนอซิเบลลา แบรนท 
ใตรมไมในสวน

(ศิลปนและภรรยาคนแรก)



อิซาเบลลา แบรนท 
(ภรรยาศิลปน)



The Four 
Philosophers



ภาพเหมอืนโฟมองต 
(ภรรยาคนที่2 ของรเูบนส)



Drawing after Leonado’s Cartoon for “The Battle of Anghiari” ค.ศ.1605



ทิวทัศน  (Landscape with the Chateau of Steen)  
Panel 53 X 93 นิ้ว    ค.ศ. 1636



The Descent from the Cross (การนํารางพระเยซูลงจากไมกางเขน)1612



The Descent from the Cross

(การนํารางพระเยซูลงจากไมกางเขน)  
ค.ศ.1612 สูง 15 ฟุต



The Descent 
from the Cross
(การนํารางพระเยซู
ลงจากไมกางเขน)



การตรึงกางเขน



A Garden of Love
สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ.1632 – 34 ไดรับการวิจารณวาแสดงความฟุงเฟอของชนชั้นสูง



เนเธอรแลนด (Natherland)

• มีกิจการมั่นคง เดิมเคยมีความสัมพันธกับฟลานเดอร 
ตอมาแยกจากกันเด็ดขาด 

• ลัทธิลาอาณานิคมทําใหเนเธอรแลนดประสบ
ผลสําเร็จดียิ่ง ดานศาสนา ดัชนับถือโปรแตสแตนท 
สวนเฟลมมิชนับถือคาธอลิค ดานชาติวงศ ชาวดัช
ใกลชิดกับชาวเยอรมัน     สวนเฟลมมิชสัมพันธ
ใกลชิดฝรั่งเศส



จิตรกรรม

• ศตวรรษที ่17 หยุดการวาดภาพเกีย่วกับนางฟา นักบุญ และ
สิ่งเคารพทีเ่คยทํามา แตยังวาดภาพเหมือนจริงอยู 

• หนัจากการรับใชศาสนามารับใชสังคม จิตรกรจะรับงานจากผู
วาจาง แทนทีจ่ะมีชนชัน้สูงอปุถัมภ 

• จิตรกรแตละคนจะมีความชํานาญตามที่ตนถนดั เชน 
เกี่ยวกับชีวิต, ทิวทัศน, ภาพสัตว, หุนนิ่ง และภาพตกแตง
ภายใน ซึ่งจะเหน็วามีมาตั้งแตยุคของฟาน เอค นอกจากนีย้ัง
นยิมรวบรวมเงินกันเขียนภาพหมูคณะดวย



ฟรันส ฮัลส  (Frans Hals,1585 – 1660)

เนเธอรแลนด

• นาจะเกิดที่ อันทเวิรป ในดินแดนของฟลานเดอร 
ในขณะที่สเปนปกครอง เปนคนชอบดื่ม 

• ลักษณะงานแสดงออกถึงความรูสึกอิสระ ใชพูกันแตะ
แตมและปายสีอยางรวดเร็ว ดูสนุกสนาน ใชน้ําหนัก
ออน แก ซึ่งเกิดจากแสงและเงาจากแสงตะเกียง ทําได
สวยงามมาก



•  มีความสามารถในการจับภาพเคลื่อนไหวไดอยางฉับ
ไว มีการใชสีอยางดีเยี่ยม สามารถแสดงลักษณะของผู
เปนแบบไดอยางชัดเจน แมฝแปรงจะดูเบา แตมั่นคง
และคลองแคลว แมนยํา 

• การจัดทาทางจะมีลักษณะไมนิ่งเฉย เปนกริยาที่เกิดขึ้น
คลายผลงานของเบอรนินี ที่เกิดขึ้นแลวอาจจะหายได
อยางรวดเร็ว โดยวิธีการระบายสีที่เรียกวา    อัลลา 
ปรีมา (Alla Prima) คือระบายสีเปยก บนสีเปยก



คนกบันกฮูก 
Malle Babbe

29 ½ X25 นิ้ว ค.ศ. 1650
สีน้ํามันบนผาใบ 
(คนกับนกฮูก)



The Jolly Toper
 ชายขี้เมาอารมณดี 
สีน้ํามันบนผาใบ 

31 7/8 X 26 1/4 นิ้ว    ค.ศ. 1627



Young Man holding 
a Skull



A Family Group in a Landscape ค.ศ. 1580 - 1666



เรมบรันท (Rembrandt Van Rijn 1606 – 1669)

• เกิดที่เมืองลียเดน เนเธอรแลนด ไดรับการศึกษาและไดรับการ
ดูแลอยางดีจากครอบครัว

• ผลงานชวงแรกรับอิทธิพลจากคาราวัคโจ 
• เปนจิตรกรที่ประสบความสําเร็จอยางสูงในชวงตนๆ
• ชอบซื้อของเกามาเก็บสะสมเพื่อจัดเปนหุนวาด
• ชวงหลังรับอิทธิพลรูเบนสมาใช โดยเฉพาะเกี่ยวกับ ศาสน

นิยายของกรีก + โรมัน  ชอบงานที่เกี่ยวกับคนแกหรือคน
สูงอายุ เพราะใหอารมณจากการตรากตรําไดดี



• ชวงทายชีวิตประสบความเลวรายในชีวิต ไมสนใจการ
วาดภาพเพื่อเอาใจตลาด แตกลับมีความคิดอิสระ และ
เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทายที่สุดเสียชีวิตอยางโดด
เดี่ยว

• วาด Self Portrait ประมาณ 60 รูป ในทุกๆชวงอายุ 
และหลากหลายอารมณ

• จุดเดนคือ แสง และเงา เชนเดียวกับคาราวัคโจ แตเงา
มืดของเรมบรันท มีความงามในตัวเอง



• สรางแสงไดงดงามยิ่งขึ้นโดยมิใหแสงและเงามืดหยุดนิ่ง 
แตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

• แสงและเงาที่ สรางขึ้น สามารถสรางอารมณและ
จินตนาการใหแกมนุษย ดวยการที่แสงนั้นสองผาน
อากาศธาตุมาตองวัตถุ กอใหเกิดผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของอารมณผูดูได ใหรูถึงความสุกสกาว  
มีมิติลึก ตื้น

• นิยมสรางเรื่องราวของมนุษยตอมนุษย และความ
ผูกพันตอพระเจาที่ดี



Titus at his desk
ลูกชายศิลปน ขณะอายุ 14 ป



Titus in Monk’Habit
ติตูส ลูกชายเปนแบบใหในชุด

นักบวช ขณะอายุ 19 ป 
สีน้ํามันบนผาใบ 79.5 X67.7 ซม.

ค.ศ.1660





Flora



Saskia van Uylenburch

in Arcadian Costume
สีน้ํามัน 123.5 X 97.5 ซม.



Saskia with flower
ค.ศ. 1641 (กอนเสียชีวิต 1 ป)



Anatomy Lesson of 

Dr.Joan Deyman
สีน้ํามันบนผาใบ 100 X 134 ซม. 

ค.ศ. 1656



The Staalmeesters
สีน้ํามันบนผาใบ 191 X 279 ซม. ค.ศ. 1662



การสาธิตกายวิภาคของมนุษยโดย ศาสตรจารยทัลพ



Self Portrait ขณะอายุ 34 ป 
ขนาด 100 X 80 ซม. ค.ศ. 1640



Self Portrait 
ค.ศ.1650



Self Portrait
สีน้ํามันบนผาใบ 114.5 X 94 ซม. 

ค.ศ. 1666



Self Portrait
สีน้ํามันบนผาใบ 86 X 70.5 ซม.

ค.ศ.1669



Self Portrait
สีน้ํามันบนผาใบ 

(นาจะเขยีนโดยลูกศิษย)



Self Portrait
สีน้ํามันบนแผนไม 49.2 X 41 ซม.



Self Portrait 
สีน้ํามันบนผาใบ 91 X 77 ซม.

ค.ศ.1661



Self Portrait



Self Portrait อายุ 52 ป



The Night Watch (The Militia Company of Captain Frans BanningCocq)

สีน้ํามัน 359 X 438 ซม. ค.ศ.1642





รายละเอียดภาพ 
The Night Watch





รายละเอยีดภาพ 
The Night Watch



รายละเอยีดภาพ 
The Night Watch



รายละเอยีดภาพ 
The Night Watch



รายละเอยีดภาพ 
The Night Watch



The Man in the Golden Helmet 
สีน้ํามันบนผาใบ 67 X 50 ซม.
(อาจจะเขียนโดยลูกศิษย หรือ
เลียนแบบ Style Rembrendt)



จาน เวอรเมีย (Jan or Johannes Vermeer )
1632 – 1675

• เกิดและเสยีชวีิตที่เมืองเดลฟ ไมเคยเดินทางไปทองเทีย่วตางแดน
• ผลงานมีขนาดเล็ก จนนักวิจารณเรยีกเขาวา Little Dutch Masters 

หรอืจิตรกรผูชอบวาดภาพขนาดเลก็
• ชอบวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตสามัญชนภายในบาน เชน เรือ่งการ

ทํางานบานเลก็ๆนอยๆ การเลนดนตรี การดื่มกิน และทิวทศันเมือง
• มีความสามารถในการใหแสงและเงาไดเหมือนจรงิ โดยกําหนดใหแสง

สวางสาดสองผานหนาตางเขามาทางดานซายมือ และสามารถใหแสง
ภายในภาพ ไดงดงามมากทีสุ่ดคนหนึ่งโดยสามารถทําใหผลงานมี
ความลึกจากการใชสี



หญิงรินนม



จิตรกรในหองทํางาน สนี้ํามันบน
ผาใบ ค.ศ.?????



Woman Holding
a Balance



Girl with a Pearl 
Earring



Portrait of a Young 
Woman

โดยPetrus Christus

c.1472



ถนนสายหนึ่งใน
เมืองเดลฟ



The Letter



The Lace Maker



The Lace Maker



สุภาพสตรียืนอยูที่เวอรจินัล  
สีน้ํามันบนผาใบ



หญิงสาวเลนเปยโน  
สีน้ํามันบนผาใบ



หญิงสาวเลนกีตาร 
 สีน้ํามันบนผาใบ




