
แมนเนอรสิม
(Mannerism)

หรือชวงปลายเรอเนสซองส 
หรือชวงวางกอนเริ่มบาโรค



• คําวาแมนเนอริสม (Mannerism)มาจากคําวา มานิเอรา  
ในภาษาอิตาลี (Maniara)

• โรแมงโรลังค (Romain Rolland) ใชเรียกความเคลื่อนไหว
ของศิลปกรรมในชวงที่การเสียชีวิตของราฟาเอล (ค.ศ.
1520) ถึงค.ศ. 1600 ซึ่งเปนชวงวางกอนจะเริ่มบาโรค



สาเหตุการเกิด คือ

 เกิดปญหาระหวางพวกที่ชอบยึดแบบเกาๆ ตามแบบกรีก โรมัน
 และพวกเรอเนสซองสนํามาปฎิบัติจนลงตัว กับพวกที่นิยม
แสดงความคิดอิสระ โดยแสดงความรูสึกภายในของตนเอง



• เกิดแนวทางใหญ 2 แนวทางคือ
1. อะคาเอมิค แมนเนอรริสม ( Academic Mannerism)ยึดแบบเกาๆ ตาม

แบบกรีกและโรมันตามทฤษฏีของเรอเนสซองยุคทอง 
2. ฟรแีมนเนอรริสม (Free Mannerism)คือ พวกที่ไมนิยมของเกา แสดง

ความคิดอิสระ โดยแสดงความรูสึกภายในของตนเอง 
• ไมยอมรับทฤษฎีทัศนียภาพทีใ่ชเสนเปนหลักทําใหเกิดมิติ
• ไมนิยมคนหาความสัมพันธระหวางรูปทรงกับบรรยากาศหอหุม
• ไมนิยมสัดสวนและการจัดองคประกอบแบบเดิม เชน จุดสนใจอยูกลาง



ผลคือ

• เกิดการเปลี่ยนแปลงใหผลงานเคลื่อนไหว กระจัดกระจาย
อยางไมสิ้นสุด 

• เปดทางใหมีการเลนจินตนาการอยางอิสระ รูปคนจะบิดผัน
เกินธรรมชาติ

• น้ําหนักของภาพที่เกิดจากแสงและเงาจะตัดกันรุนแรง



• ใชน้ําหนักเขมเพื่อเนนใหเกิดความลึก
• ใชสีสดใส รุนแรง โดยการแตะแตมใหเสื้อผาดูมันละเลื่อม
• สรางบรรยากาศใหดูสดใส ไมใชภาพในฝนซึ่งมีระเบียบแบบ

แผนแบบเรอเนสซองส
• สรางงานใหเหมือนตกอยูในฝนราย โดยแสดงออกอยางกลา

แข็ง รนุแรง เราอารมณ และระบายสี ใหใสคลายแกวเจียรนัย



จิตรกรอิตาลี



ปอนเตอรโม 
(Jacopo Carucci Pontormo , 1494 – 1557)

ชาวฟลอเรนซ



ปอนเตอรโม 

• ชอบจัดภาพใหแสดงทาทางดูแตกตางและเคลื่อนไหว 
• จัดภาพใหเกิดชองวางตรงกลาง
• ใชสีสดใส ดวยการระบายสีหลายสี



Study of a Young girl.

Drawing  C. 1526



Joseph with Jacob in Egypt



Joseph with Jacob in Egypt

• โจเซฟเปนลูกจาคอบกับราเชล เปนคนที่พอรักมากยิ่งกวาพี่ๆ เพราะเกิดตอนที่พอ
อายุมาก  เขาทําเสื้อคลุมหลากสีใหโจเซฟใส ซึ่งแสดงถึงความพิเศษเพียงคนเดียว
เชน อยูในบานกับพอโดยไมตองออกไปเลี้ยงสัตวเหมอืนพี่ๆ วันหนึ่งพอใชใหไปดูพี่
วาเลี้ยงสัตวดีหรือไม เมื่อพี่ๆ เหน็โจเซฟมาแตไกลจึงออกอุบายจะฆา เมื่อมาถงึพี่ๆ 
จึงถอดเสื้อคลุมออกแลวจับโจเซฟโยนลงบอ แลวดึงกลับขึ้นมานําไปขายใหพวกอิช
มีไลต(เชื้อสายอาหรับ ที่สืบเชือ้สายมาจากอิชมาเอล)ในราคา 20 เหรบีญเงิน พวก
นั้นพาโจเซฟไปอียิปต หลังจากที่ไปอยูอียิปตก็ไดทํางานเปนผูดูแลทรัพยสินของ
นาย คือ โพติฟาร

• พวกพี่ๆ ฆาแพะแลวเอาเสื้อคลุมจุมเลือดนําไปใหพอ จาคอบจําไดแลวรองขึ้นวานี่
คือเสื้อคลุมลูกขา แลวฉีกเสื้อที่สวมอยู นําผากระสอบคาดเอวไวทุกขใหลูกหลายวัน

• การขายโจเซฟใหกับพวกอิชมีไลต เปรียบไดกบัการที่จูดาสทรยศตอพระครสิต 
โดยขายพระองคไปในราคา 30 เหรียญเงิน



การขายโจเซฟใหกับโพติฟาร
Joseph sold to Potiphar



การนํารางพระเยซูลงจากไม
กางเขน



คอรเรคจิโอ หรือคอเรคโจ
(Antonio Allegri Correggio , 1489 – 1534 )

• รับอิทธิพลการใชแสงเงาแบบสฟมูาโตและทาทางของคน มาจาก
ศิลปน เรอเนสซอง เชน ดา วินชี



การนมัสการพระเยซู
(The Vergin Adoring  

the Child Jesus )



การประสูติ

• กลาวถงึการประสูติพระคริสตตอนเที่ยงคืนในคอกสัตวแหงหนึ่ง ใน
ภาพมักแสดงถึงครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในคอกสัตวที่เบทเลเฮม ประกอบ
ไปดวยแมพระ พระกุมารเยซู โจเซฟ(ซึ่งมักจะยืนมองดวยความพิศวง) 
วัวและลาอยางละตัว ฉากหลังมักมีทูตสวรรคกําลังประกาศขาวคริสต
สมภพแกคนเลี้ยงแกะ



คืนวันอันศักดิ์สิทธิ์



The Madonna of the Basket



The Madonna of the Basket

เปนภาพตอนที่กลาวถึงโมเสส( Moses )เมื่ออายุได 3 เดือน ถกูแมนํามาใส
ตะกราสานดวยกก ยาดวยยางมะตอยและชัน นําไปทิ้งไวที่กอปรือริมแมน้าํ โดยมี
พี่สาวแอบดู เมื่อพระธิดาฟาโรหมาพบเขาทรงเมตตาเพราะเด็กนอยรองไหจา 
พี่สาวรีบฉวยโอกาสเขาไปหาเจาหญิงและรับอาสาหาแมนมให โดยนํากลับไปใหแม
ตัวเองเลี้ยงดูเปนบุตร เมื่อโตจึงนําถวายเจาหญิง ไดชื่อวา “โมเสส”
ทีต่องซอนลูกชายเชนนีก้็เพราะหลังจากโจเซฟเสียชีวิตแลว ชาวอิสราเอลเพิ่ม

จํานวนขึ้นมากและเริ่มมีอํานาจในอียิปต ฟาโรหจึงบัญชาใหสังหารทารกชายให
หมดแผนดิน แมโมเสสจึงแอบเลี้ยงลูกชายจนได 3 เดอืน แตซอนตอไปไมไดจึง
นํามาทิง้ไว



ทินโตแรทโต (สเปน แตเปนชาวกรีก)
(Jacopo Robusti หรือ Tintoretto)

• เกิดที่เวนิส (ค.ศ. 1518 – 1594) พอเปนชางยอมสี ชื่อนี้มี
ความหมายจากอาชีพของพอดวย 

• เรียนศิลปะกับ ทิเซียน ชอบจัดภาพใหมจีุดมองหลายจุด 
แสงและเงาตัดกันชัดเจน นําสิ่งที่อยูในธรรมชาติ และ
นอกเหนือธรรมชาติเขาไวดวยกัน รับอิทธิพลจาก ไมเคิล 
แอนเจโลดวย ดังคํากลาววา “เสนไมเคิล สีทิเซียน”



ทินโตแรทโต The Last Supper
สีน้ํามันบนผาใบ ค.ศ. 1592 -1594 ขนาด 12 ฟุต X18 ฟุต 8 นิว้ วัดซาน จอรโจ แมกโจเร  เมืองเวนิส





ตินโตแรตโต
พระครสิตตอหนาปลาเต
(Christ Before Pilate)

สีน้ํามันบนผาใบ  ค.ศ. 1556 – 67
ขนาด 18 ฟุต 1 นิว้ X 13 ฟุต 3

½ นิ้ว  เวนิส



พระคริสตตอหนาปลาเต

• เปนการกลาวถึงการนําพระคริสตซึ่งจะถูกนําไปลงโทษดวยการตรึง
กางเขนเขาพบขาหลวงโรมันชื่อปอนติอุส ปลาเต ซึ่งระยะนั้นตรงกับ
เทศกาลรําลึกถึงการหนีรอดจากแผนดินอียิปต ขาหลวงมักปลอย
นักโทษเปนประเพณีเสมอมา ปลาเตจึงถามวาควรปลอยพระคริสต
หรือไม เมื่อไดรับคําตอบวาไมควรปลอยแตควรตรึงกางเขน ปลาเตจึง
ไมอาจทําอยางอื่นไดจึงเอาน้ําลางมือตอหนามหาชนพรอมกับกลาววา 
เราไมมีมลทินจากโลหิตบุรุษผูนี้ พวกทานจงรับภาระไปเถดิ



ตินโตแรตโต 
St. George and the Dragon



St.George
• เกิดในครอบครัวชาวคริสตในครสิตศตวรรษที่ ๒ กอนสมัยจักรพรรดิ

คอนสแตนติน 
• เปนตัวแทนแหงชัยชนะเหนือความถูกตอง เหนือความชั่วรายและความ

กดขี่
• ตํานานกลาวถึงมังกรรายที่มาสถิตในบึงซึ่งผูคนตองเสี่ยงทายหญิงสาว

ไปสังเวย จนถึงคราวพระธิดาของกษัตรยิ
• นักบุญจอรจไดเขาชวยในนามพระคริสตดวยการทําเครื่องหมายกางเขน

เขาตอสู แลวใชหอกตึงมังกรไวกับพื้น แลวใชดาบสังหารมังกรสําเร็จ
• เปนนักบุญผูพิทักษอังกฤษ 
• ชอบสวมเสื้อเกราะ ถือหอกที่หักคามือ ดาบและโล



เอล เกรคโก 
(El Greco , 1541 – 1614)

• จิตรกร ประติมากร สถาปนิกผูยิ่งใหญของแมนเนอริสม เกิดที่เมือง
แคนเดียในเกาะครีต แตมาทํางานในสเปน จึงรูจักในนามของ    
เอล เกรกโก แปลวาชาวกรีก แตคนทั่วไปถือเปนชาวสเปน ศึกษา
ศิลปะที่เวนิส เปนศิษยทิเซียน (ชวงปค.ศ. 1570)

• ชอบจดัภาพใหดูยาว สูงโปรง ชอบใชสีในโครง น้ําเงิน , เทา และสี
เงิน โดยมักจะใหแสงตกกระทบวัตถุใหตัดกันระหวางมืดและสวาง
อยางรุนแรง จัดจา โดยใชแสงและเงา สรางรูปทรงมากกวาการใช
เสน ชอบปายสีดวยพูกันอยางอิสระไมเกลี่ยใหเรียบรอย และ
บางครัง้ภาพคนจะแสดงอารมณอันปวดราว ทนทุกขทรมาน



เอล เกรคโก 
The Burial of Count Orgaz 

ค.ศ. 1586 สเปน



เอล เกรคโก 
St. Peter and St. Paul



เอล เกรคโก Christ driving the Traders from the Temple



ปามจิานิโน 
(Parmigianino, 1503 – 1540)

• ชาวเมืองปารมา ศิษยคอเรคจิโอ เปนจิตรกรและเปนชางทําภาพ
พิมพผูมีชื่อเสียง

• ชอบคิดและทําสิ่งแปลกใหม 
• วาดรูปคนใหสูงโปรง คอยาวระหง 
• 1524 เดินทางไปเที่ยวกรุงโรม จงึมีอิทธิพลของราฟาเอล เขาผสม 

สนใจวาดภาพทิวทัศน ใหมลีักษณะเรนลับ ชวนฝน



Self Portrait (ปามิจานิโน)
 ลักษณะแบบเลนสนูน 

สีน้ํามันบนแผนไม ค.ศ. 1524
Panel

เสนผาศูนยกลาง 9 5/8 นิ้ว 
เวยีนนา



 ปามิจานิโน   แมพระคอยาว 
(The Madonna with the Long Neck)

Panel 7 ฟุต 1 นิว้ X 4 ฟตุ 4 นิ้ว  
ค.ศ. 1535 ฟลอเรนซ



ประติมากรรม
• เกิดความนิยมเทคนิคการหลอแทนการแกะสลัก ทําใหการสรางงานอิสระมากขึ้น
•  ประติมากรสามารถสรางงานตามที่ตองการใหเคลื่อนไหว

ไดดีกวาการแกะสลัก -มีการบิดและเคลื่อนไหวลําตัวไปเกือบตรงกันขามกับทศิทาง
ของสะโพก 

• ยึดหลักทฤษฎีการมองที่เรียกวาไลนีอา เซอรเพนตินา( Linea Serpentina )
หมายถงึการมองดูประติมากรรมไดรอบ



เชลลินี 
(Benvenuto Cellini,1529 – 1571)

• ชาวฟลอเรนซ เปนประติมากร + ชางทอง 
• นักการเมือง นกัการทหาร
• รางมนุษยตองงามเพื่อมนุษย ไมใชเพื่อสวรรคตามที่เรอเนสซองนิยม

กําหนดสูตรความงามสําเร็จรูป
• รางเปลือยของสตรีของไมเคิลแองเจลโล นิยมลอกมาจากบุรุษ 

แต เชลลินี กลับนําบางสวนของสตรีใสลงในบุรุษ



ผะอบเกลือ
ทองคํา  

ขนาด 10 ½ X 13 นิ้ว  
ค.ศ. 1539 - 1543





เทพเปอรซุส กับศีรษะนางเมดูซา
รูปเทพเพอรซูสยืนแสดงทาไดรับชัยชนะ
อยางสงางาม มือหนึ่งถือดาบ อีกมือหนึ่ง

ชูศีรษะเมดูซา 
 สลัดอทิธิพลของไมเคิลแองเจลโล
ได แตมีลักษณะของเวอรรอคคิโอ 

 บรอนส  สูง 162 นิ้ว



เมดูซาเปนแมมด มีผมเปนงูพิษราย มีปก
บินได อยูเกาะกอรกอนกลางทะเลลึกกับ

พี่สาว 2 คน  หากใครมองเธอจะกลายเปน
หิน ถูกปราบไดโดยเปอรซสู ดวยการตัด

หัว



โบโลญา 
(Giovanni da Bologna,1529 -1608)

• ชาวเฟลมมชิ แตทํางานในอิตาลี ไดรับการยกยองวา          
มีฝมือดี

• เปนนักออกแบบน้ําพุ



การลักพา ฉุดคราสาวชาว ซาบีน  
สูง 61 นิว้  ค.ศ. 1582



การลักพา ฉุดคราสาวชาว ซาบีน 
 สูง 61 นิ้ว  ค.ศ. 1582




