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Rubens

◦ Peter Paul Rubens (ur. 28 czerwca 1577 w Siegen, zm. 30 

maja 1640 w Antwerpii) – flamandzki malarz, jeden z najwybitniejszych malarzy 

epoki baroku.

◦ Żródło: Wikipedia



Rubens

„Św. Jerzy walczący ze smokiem”

Rubens przedstawił scenę walki Jerzego ze smokiem zgodnie z tradycją. Wybrał moment, 
gdy rycerz, po przebiciu potwora włócznią, dobija go ciosem miecza. Zbroja jest 
stylizowana na rzymską zgodnie z ówczesną wiedzą na jej temat. Walka Jerzego ze 
smokiem była często zestawiana z treścią religijną. Rycerz artysty siedzi na białym koniu, 
co nawiązywało do białego konia Chrystusa z Apokalipsy św. Jana. W Apokalipsie smok 
jest nazywany szatanem. Jerzy walczy więc z siłami zła. Zwierzę ma głowę bestii, a jego 
ogon przybiera formę wijącego się węża. Zgodnie z interpretacją chrześcijańską, 
księżniczka jest personifikacją Kościoła, a baranek widoczny przy księżniczce, 
Chrystusem, którego Barankiem Bożym nazwał Jan Chrzciciel. Fakt pojawienia się 
baranka na obrazie jest rzadkim motywem w dziełach poruszających ten motyw. Scena 
została ujęta typowo dla malarstwa barokowego. Jerzy, koń i smok przedstawione zostały 
w ruchu. Dynamika sceny podkreślona jest przez rozwiany czerwony płaszcz rycerza i 
grzywę końską. Wrażenie ruchu jest potęgowane przez perspektywiczne ujęcie głowy 
smoka oraz kontrast pomiędzy ukośnymi liniami sylwetki Jerzego, konia i smoka ze 
statyczną linią postaci księżniczki i baranka.

◦ Żródło: Wikipedia



Rubens „Pokłon Pasterzy” 

Tematem obrazu jest motyw zaczerpnięty z Ewangelii 
św. Łukasza (2: 15-21) i dotyczy narodzenia Chrystusa. 
Dzieło powstało podczas pobytu Rubensa 
we Włoszech, co może tłumaczyć duże podobieństwo 
do stylu Correggia i jego obrazu Święta Noc. 
Podobnymi elementami są anioł w górnej części 
obrazu, Madonna pochylona nad żłobkiem z którego 
bije światło oraz stojący pasterz i jego towarzysz 
zwrócony ku niemu jak i pasterka ze wzniesioną 
dłonią. Odmiennymi elementami, jakie zastosował 
Rubens, jest trójkątna kompozycja obrazu, większe 
zgrupowanie postaci i przede wszystkim zmiana 
kierunku światła. W Świętej Nocy światło wydobywa z 
ciemności każdą postać, a w Pokłonie światło emanuje 
z kołyski oświetlając każda postać od frontu.

◦ źródło: Wikipedia



Rubens
◦ „Pijany Herkules”

◦ W latach 1612–1618 Rubens namalował obraz Pijany Herkules (obecnie w 
Gemäldegalerie w Dreźnie), na którym nimfa i satyr prowadzą 
pijanego Herkulesa. Po 1614 powstał nieistniejący już obraz przedstawiający 
młodego Bachusa podtrzymywanego przez dwóch satyrów.

◦ Motyw widoczny na obrazie został zapożyczony ze sztuki antycznej. Identyczne 
przedstawienie pijanego Heraklesa widnieje na starożytnym reliefie i stało się 
wzorem dla kolejnych prac. Podobne sceny związane z kultem Bachusa 
umieszczano na sarkofagach. Jeden z nich znajduje się w Moskwie i był znany 
mistrzowi, który na jego podstawie narysował studium Pijany Herakles z 
faunem (1601–1604), obecnie w zbiorach Ermitażu. Również inne motywy, w 
tym motywy roślinne, ze scen ze starożytnych zabytków, a głównie z reliefu z 
frontowej ściany sarkofagu, zostały zapożyczone przez Rubensa i wykorzystane 
na obrazach, na przykład postać Heraklesa z dzbanem została wykorzystana do 
sceny ukazującej Sylena wylewającego wino. Także kompozycja z płaskorzeźby 
została wiernie odwzorowana na obrazie. Jedyną różnicę stanowi zamiana 
przedstawionych postaci – Rubens zamiast łysego Bachusa przedstawił Sylena, 
a Ariadnę zastąpił dwoma kobietami.

◦ Źródło: Wikipedia



Dziękujemy za uwagę


