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Hans Memling”
„Sąd ostateczny”



  

Analiza

• Hans Memling (1435 – 1494), malarz 
niderlandzki. W jego dziełach widać 
ścieranie się tendencji średniowiecznych i 
renesansowych.

• Cechy stylu Memlinga: starannie 
wypełniona płaszczyzna obrazu, 
zachowanie równowagi i proporcji, dość 
spokojny i stonowany koloryt.



  

„Sąd ostateczny” – Muzeum 
Narodowe w Gdańsku

• „Sąd ostateczny” ma formę tryptyku: centralna część 
przedstawia scenę ważenia dusz.

• Kompozycja dzieli się wyraźnie na górę i dół.

Sfera sacrum

Sfera profanum

Dominanta kompozycyjna:
Postać Chrystusa

Obie części różnią się 
kolorystycznie

Występuje tu figura Deesis



  

„Sąd ostateczny”

• Chrystus znajduje się w otoczeniu Matki Boskiej i Jana 
Chrzciciela – postaci wstawienniczych.

• Sądzący siedzi na kole – tęczy.
• Jest to symbol boskiej doskonałości.
• Koło łączy państwo Boże

•  z państwem ziemskim.

• Obie sfery łączą również aniołowie.  

    dmący w trąby – znak Sądu

    Ostatecznego.



  

„Sąd ostateczny”

• Archanioł Michał waży dusze,

które wychodzą z grobów

i czekają na osądzenie.

Na drugim planie rozgrywa się

scena psychomachii.

Anioł i diabeł toczą bój

o dusze ludzi.



  

psychomachia



  

„Sąd ostateczny”

• Po prawej stronie od Chrystusa widać 
dusze zbawionych, oczekują wejścia do 
Królestwa Niebieskiego

• Po lewej stronie Sędziego tłoczą się dusze 
wydane na pastwę diabłu



  

„Sąd ostateczny”

• Lewa strona (alegorycznie wyobrażająca zło) 
przedstawia scenę strącenia do piekła.

• Tonacja ciemna, na tym tle sugestywnie

    namalowane krwistoczerwone płomienie.
• Widoczny jest ruch w dół. Postacie spadają

    w otchłań i wrzucane są do ognia.

• Diabły zachowują się z całą

    bezwzględnością.
• Słudzy piekieł przedstawieni są 

    odrażąjąco.



  

„Sąd ostateczny”

• Diabły budzą przerażenie, gdyż przedstawione zostały 
jako coś pośredniego między Murzynem a małpą.

• Potępieńcy mają twarze wykrzywione strachem.
• Krajobraz piekła to nagie, pozbawione oznak życia skały
• Występuje piekielna hierarcha mąk.

http://www.1lo.bochnia.pl/polski/antologia1/images/09a.jpg


  

„Sąd ostateczny”



  

„Sąd ostateczny”

• Prawa strona jest alegorycznym

   wyobrażeniem wejścia do Raju.
• Występuje jasna tonacja barw

   i ruch ku górze.

• Widać radosny nastrój powitania.

• Symbolem przejścia z jednego

   świata do drugiego jest brama

   (portal gotyckiej katedry).



  

„Sąd ostateczny”

• Tuz przed wejściem aniołowie

    podają duszom drogocenne szaty,

    by po niebie mogły poruszać 

    się w całym swym dostojeństwie.

• Pierwszą osobą, która wita 

    wchodzących jest św. Piotr

    (trzymający klucze od bram Nieba.



  

Jan van Eyck
„Małżeństwo Arnolfinich”



  



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Jan van Eyck (1390 - 1441) – malarz 
niderlandzki, określany mianem największego 
artysty wczesnego odrodzenia.

• Malarze niderlandzcy XV wieku pragną pokazać 
życie, składające się ze szczegółów, stąd ich 
nastawienie do malowania zgodnego z naturą 
(sztuka jako zwierciadło życia).

• Jan van Eyck uważał, że wielkość dzieła polega 
nie na kompozycji i proporcjach, ale na realizmie 
szczegółów.



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Nowatorstwo van Eycka:

• Malarstwo flamandzkie nie zna złota, więc blask na 
obrazie osiąga się przez stworzenie jednego źródła 
światła, które wypełnia cały obraz.

• Świetlistość i blask osiąga gruntowaniem „na marmur”

• Stosował szybkoschnący lakier, uzyskując niezwykły efekt 
kolorystyczny.

• Jako kolorów używał barwników naturalnych

• Jego postaci są związane z przestrzenią, w jakiej 
występują, a nie tylko pokazanymi na tle osobami.



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Osobą uwiecznioną na obrazie jest G. Arnolfini, kupiec 
włoski, przedstawiciel Medyceuszów i jego żona.

• Malując obraz van Eyck wyprzedził malarstwo 
portretowe o 150 lat.

• Przestrzenią, która stanowi tło jest wnętrze bogatego 
mieszczańskiego pokoju.

• Pierwszy plan to symetrycznie ustawione postacie 
małżonków.

• On jest ubrany w czarny strój i suto marszczony płaszcz 
lamowany futrem. Na głowie ma duży czarny kapelusz, 
co świadczy o podniosłości chwili.



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• On jest ubrany w czarny strój i suto marszczony płaszcz 
lamowany futrem. Na głowie ma duży 

    czarny kapelusz, co świadczy

    o podniosłości chwili, bowiem w

    pomieszczeniu pozostaje w nakryciu głowy.



  



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Ona ubrana jest bogato, na wzór burgundzki,

   w marszczoną zieloną suknię, lamowaną

   przy rękawach futrem. 

   Na głowie ma nakrycie jedwabno –

   koronkowe, typowe dla zamożnych

   niderlandzkich kobiet.

http://www.aukciok.hu/restauratorok/arnolfini.html


  



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Postacie oddane są w sposób realistyczny, oboje nie są 
zbyt urodziwi. Nie widać tu upiększania czy 
poetyzowania. Twarze pozbawione są mimiki. Są 
skupione i spokojne bez żywszych emocji.

• Ważne są gesty: on trzyma prawą dłoń w geście 
błogosławieństwa, drugą ręką ujmuje dłoń żony. Ona 
podtrzymuje dłonią bogate sfałdowanie szat.

• Sposób ustawienia postaci, szaty i gesty tworzą nastrój 
uroczystej powagi. Widz jest świadkiem ceremonii 
zaślubin przez podanie ręki i złożenie przysięgi (zwyczaj 
honorowany przez Kościół do II poł. XVI w.)



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Wnętrze:
• Starannie odwzorowana perspektywa sypialni
• Nasycenie obrazu detalami codziennymi: drewniane 

sandały, pomarańcze.
• Obecność psa – symbolu wierności.

• Paląca się w jasny dzień świeca podkreśla doniosłość 
chwili.

• Na tylnej ścianie widać mosiężne lustro, w którym 
odbijają się postacie małżonków.



  

http://gallery.euroweb.hu/art/e/eyck_van/jan/15arnolf/15arnol5.jpg
http://gallery.euroweb.hu/art/e/eyck_van/jan/15arnolf/15arnol6.jpg
http://gallery.euroweb.hu/art/e/eyck_van/jan/15arnolf/15arnol7.jpg


  



  

„Małżeństwo Arnolfinich”

• Uważna obserwacja pozwala zauważyć łaciński napis 
nad lustrem” Johannes de Eyck fuit hic” (ja, van Eyck 
byłem tu), co może oznaczać, że artysta pragnął 
uwiecznić również fakt bycia świadkiem ślubu 
(renesansowe pragnienie uczestniczenia we wszelkich 
przejawach życia).

• Lustra i okulary pojawiają się po raz pierwszy w 
malarstwie van Eycka. W sztuce włoskiej i antycznej nie 
występują. Są symbolem niedoskonałości (deformacja i 
osłabienie wzroku).



  

Dziękuję za cierpliwość

Iwona Pawłowska
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