
IKONOGRAFIA
Matura z historii sztuki



Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Materiał ten jest ograniczony 
prawami autorskimi i nie może 
być kopiowany, rozprowadzany 
i użytkowany w żadnej innej formie, 
jak tylko  na użytek własny kupującego. 
Szanujmy swoją pracę i czas, 
który na nią poświęcamy :)

www.artbelfer.pl



Nie jest to nauka o ikonach, jak myślą
niektórzy, a dziedzina historii sztuki,
która zajmuje się badaniem treści i
symboli w obrazie, rzeźbie, a nawet w
architekturze
Prościej mówiąc, ikonografia opisuje
to, co jest na obrazie i co to oznacza
lub symbolizuje

Czym jest ikonografia?



Istnieją różne MOTYWY
IKONOGRAFICZNE - przedstawienia
powtarzające się w sztuce różnych
epok

Są to między innymi motyw Venus
pudica czy Chrystus Pantokrator



Ikonografia mitologiczna



Wenus (gr. Afrodyta)

Bogini miłości i piękna
Najczęściej ukazywana naga lub do
połowy obnażona
Jako piękna i młoda kobieta
Przyklad: "Wenus z Milo" (antyczna
Grecja)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nago%C5%9B%C4%87


Typ ikonograficzny "Wenus wstydliwa"
Wenus zasłaniająca dłonią swoje łono
Przykład "Afrodyta Knidyjska" Praksytelesa
(antyczna Grecja)

Venus Pudica



Postać Wenus ukazana przed
lustrem lub z dzbankiem wody
Przykład: P.P. Rubens "Toaleta
Wenus" (barok)

Toaleta Wenus



Scena ukazująca Parysa
wybierajacego
najpiękniejszą kobietę
pośród Hery, Ateny i
Afrodyty (Wenus)
Afrodyta jako zwyciężczyni
otrzymała jabłko
Przykład: A. Renoir "Sąd
Parysa" (impresjonizm)

Sąd Parysa



Wenus narodziła się z
morskiej piany
W sztuce ta scena jest
ukazywana na tle morza
Wenus towarzyszą nimfy,
zefiry i boginki
Przykład: S. Botticelli
"Narodziny Wenus"
(renesans)

Narodziny Wenus



Kupidyn (Amor) był uznawany za syna
Wenus i Marsa, w sztuce jest ukazywany
jako młody chłopiec ze skrzydłami i
łukiem
Często występuje w towarzystwie Wenus
Przykład: L. Cranach "Wenus z
Kupidynem" (renesans)

Wenus z Kupidynem 
(gr. Amorem)



Amor, który miał sprawić, by
Psyche zakochała się w
najbrzydszym mężczyźnie na
ziemi, sam zakochał się w
księżniczce
W sztuce często są przedstawiani
w momencie pocałunku
Przykład: A.Canova "Amor i
Psyche" (klasycyzm)

Amor i Psyche



Wulkan był mężem Wenus
Czasem w sztuce
przedstawia się go
podczas przyłapania żony
podczas zdrady z Marsem
Przykład: Tintoretto
"Wenus, Mars i Wulkan"
(manieryzm)

Wulkan zaskakuje Wenus i Marsa



Apollo był bogiem piękna,
muzyki i sztuki
Przedstawiany jako młody,
piękny mężczyzna
To on powiadomił Wulkana o
zdradzie żony
Tę scenę przedstawiał np. D.
Velazquez "Kuźnia Wulkana"
(barok)

Apollo w kuźni Wulkana



Dafne to jedna z nimf i ukochana Apolla
Nie była jednak zainteresowana bogiem
piękna
Podczas próby gwałtu zamieniła się w
drzewo laurowe
Ten moment ukazał w rzeźbie np. G.L.
Bernini (barok)

Apollo i Dafne



Królewna etiopska, żona Perseusza
Andromeda została przykuta do skały i
pozostawiona na pożarcie potwora w ramach
kary za to, że jej matka ogłosiła ją piękniejszą od
Nereid
W ostatniej chwili została uratowana przez
Perseusza
Przykład: P.P. Rubens "Andromeda" (barok)

Andromeda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etiopia


Bogini mądrości, sztuki, sprawiedliwej
wojny oraz opiekunka miast tj. Ateny i
Sparta
Jej atrybuty to sowa, włócznia,tarcza i łuk
Określano ją różnymi przydomkami: Nike
(Atena Zwycięska), Partenos (Atena
Dziewica)
Przykład: "Nike z Samotraki" (okres
hellenistyczny)

Atena (łac. Minerva)

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85dro%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sparta
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina


Jeden z tytanów
Skazany przez Zeusa za udział w
tytanomachii na dźwiganie sklepienia
niebieskiego na barkach
W sztuce ukazywany jako silny,
dojrzały mężczyzna dźwigający globus
Przykład: "Atlas farnezyjski" (okres
hellenistyczny)

Atlas

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytanomachia


Bogini łowów, zwierząt, lasów, gór i
roślinności
Często ukazywana z psem lub jeleniem
W ręku trzyma łuk albo strzały
Przykład: Szkoła z Fontainebleau "Diana
łowczyni" (manieryzm)

Diana (gr. Artemida)



Bóg i wina i płodności
W sztuce ukazywany jako pulchne
dziecko lub wesoły mężczyzna w
towarzystwie orszaku pijanych ludzi
Jego atrybuty to kielich i winne
grona
Przykład: "Bachus" Caravaggio
(barok)

Dionizos (gr. Bachus)



Ariadna była
partnerką Dionizosa
Często jest ukazana w
scenach pochodu lub
triumfu
Przykład: A. Carraci
"Triumf Bachusa i
Ariadny" (barok)

Triumfu Bachusa i Ariadny



Postać będąca połączeniem konia i człowieka
Przykład: Piero di Cosimo "Bitwa centaurów z Lapitami"
(renesans)

Centaur

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piero_di_Cosimo


Potwór ziejący ogniem
Miała głowę lwa, ciało
kozy i ogon węża
Przykład: "Chimera z
Arezzo" (sztuka etruska)

Chimera



Została zamknięta, by nie spłodzić
dziecka (istniała przepowiednai, że
zginie z ręki wnuka)
Mimo to Zeus zapłodnił Danae pod
postacią złotego deszczu (ta
scena najczęściej występuje w
sztuce)
Przykład: G. Klimt "Danae"
(secesja)

Danae

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus


Pięćdziesiąt córek króla Danaosa
Zmuszone do zawarcia małżeństwa w
noc poślubną zabiły swoich mężów
Po śmierci zostały skazane w Tartarze
na napełnianie dziurawej beczki wodą
(tak są przedstawiane najczęściej)
A. Rodni ukazał Danaidę w sposób
oryginalny, pokazując jej cierpienie

Danaidy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Danaos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tartar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beczka_Danaid


Dedal był ojcem Ikara,
budowniczym labiryntu na
Krecie
Razem chcieli uciec z wyspy za
pomocą skrzydeł z piór i wosku
Ikar jednak wzleciał zbyt wysoko
i słońce roztopiło jego skrzydła
Scenę upadku Ikara przedstawił
m.in. P. Bruegel (renesans)

Dedal i Ikar



Edyp - syn Lajosa i Jokasty, który według
przepowiedni zabił ojca i poślubił matkę
Rozwiązał zagadkę sfinksa, dzięki czemu
uratował Teby
Przykład: G. Moreau "Edyp i Sfinks"
(symbolizm)

Edyp i Sfinks



Bóg lasów górskich,
opiekun pasterzy
Początkowo był
przedstawiany jako zwykły
mężczyzna, następnie jako
połaczenie kozy i
człowieka
Przykład: Faun Barberini
(rzeźba hellenistyczna)

Faun



Bogini kwiatów i wiosny
W sztuce jest ukazywana jako kobieta w
otoczeniu kwiatów
Przykład: "Flora" fresk ze Stabiae (I wiek
n.e)

Flora

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stabie


Piękny młodzieniec, ukochany
Zeusa
Został porwany na Olimp przez
Zeusa pod postacią orła (ta
scena jest często ukazywana na
obrazach)
Przykład: Rembrandt "Porwanie
Ganimedesa" (barok)

Ganimedes



Heros, syn Zeusa i śmiertelniczki
Alkmeny
Herkules jest często ukazywany w sztuce
podczas 12 prac np. podczas zabicia
Hydry czy lwa nemejskiego
Przykład: Antonio del Pollaiuolo "Herkules
z Hydrą" (renesans)

Herkules ( gr. Herakles)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkmena
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_del_Pollaiuolo


Był herosem, który wysławił się jako
zdobywca złotego runa (skóra złotego
barana)
Na obrazach i rzeźba przedstawiany ze swoją
zdobyczą
Przykład: B. Thorvaldsen "Jazon ze złotym
runem" (klasycyzm)

Jazon 



Kapłan Apollina w Troi
Wraz z synami został zabity
przez węże morskie
Apollin zesłał na niego tę klątwę
za świętokradztwo, którego
dopuścił się żeniąc się z kobietą
(kapłani nie mogli tego robić)
Przykład: "Grupa Laokona"
(okres hellenistyczny)

Laokon



Królewna etolska, królowa Sparty,
kochanka Zeusa
W sztuce często przedstawiana z
Zeusem pod postacią łabędzia
Przykład: Leonardo da Vinci "Leda z
łabędziem" (renesans)

Leda

https://pl.wikipedia.org/wiki/Etolia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sparta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus


Najmłodsza z trzech Gorgon
(sióstr o przerażającym
wyglądzie)
Jej głowę okalały węże
Spojrzenie meduzy zamieniało
wszystko w kamień
Przykład: Caravaggio "Meduza"
(barok)

Meduza



Perseusz był herosem, synem Danae i Zeusa
Zasłynął jako pogromca meduzy
Nie patrzył na nią wprost, a przez odbicie w
tarczy (dzięki temu nie zaminił się w
kamień), następnie uciął jej głowę
Przykład: Benvenuto Cellini "Perseusz z głową
Meduzy" (manieryzm)

Perseusz z głową meduzy



Młodzieniec niezwykłej urody
Istniała przepowiednia, że umrze kiedy
zobaczy własne odbicie
Nemezis w ramach zemsty za to, że Narcyz
odrzucał zaloty wszystkich kobiet, zawiodła
go do źródła, gdzie zobaczył swoje oblicze
Zakochał się we własnej twarzy i umarł z
tęsknoty za niemożliwą miłością
Przykład: Caravaggio "Narcyz" (barok)

Narcyz



Bóg mórz, deszczu i chmur
Brat Zeusa
Jego atrybutem był trójząb
Przykład: A. Bronzino "Neptun"
(manieryzm)

Neptun (gr. Posejdon)



Orfeusz był śpiewakiem i poetą, jednym z jego
atrybutów jest lira
Jego ukochaną była nimfa Eurydyka
Po śmieci Eurydyki postanowił wyciągnąć ją z
Hadesu, miał grać na lirze i nie odwracać się za
siebie, jednak nie wytrzymał i spojrzał na ukochaną,
w ten sposób zostali rozdzieleni na zawsze
Przykład: Gustave Moreau "Orfeusz i Eurydyka"
(symbolizm)

Orfeusz i Eurydyka

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Moreau


Tytan, który ukradł bogom ogień
Został za to ukarany - przykuto go
do skały, a orzeł miał wyjadać jego
wątrobę
Przykład: S. Rosa "Tortury
Prometeusza" (barok)

Prometeusz



Bóg śmierci
W sztuce przedstawiany jest zwykle jako
młodzieniec z czarnymi skrzydłami
W oryginalny sposób do jego postaci
podszedł J. Malczewski ukazujać Thanatos
jako kobietę (Młoda Polska)

Thanatos



Bóstwo morskie, syn Posejdona
W sztuce przedstawiany jest zwykle
jako istota o mieszanej budowie, z
trójzębem i wielką muszlą
Przykład: Bernini "Fontanna Trytona"
(barok)

Tryton

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jz%C4%85b


Boginie wdzięku, piękna i radości
Najczęściej są ukazywane jako
nagie kobiety stojące w kręgu
Przykład: Rubens " Trzy Gracje"
(barok)

Trzy Gracje



Ikonografia chrześcijańska -
przedstawienia i symbole Chrystusa



Najbardziej znany symbol
chrześcijaństwa, utożsamiany w
kulturze Zachodu z narzędziem, na
którym ukrzyżowano Chrystusa
Przykład: Massacio "Ukrzyżowanie"
(renesans)

Krzyż

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrzy%C5%BCowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


Monogram Chrystusa

Nazywany Chi Rho od greckich liter
X - Chi oraz P - Rho     
Są to dwie pierwsze litery greckiego
słowa Chrystus - ΧΡΙΣΤΟΣ  
Monogram często był wplatany w
ornamenty wczesnochrześcijańskie

        



Ryba - w jęz. starogreckim - ichtys -
ΙΧΘΥΣ

Jest symbolem Chrystusa       
Słowo ichtys jest tak zwanym
akrostychem - czyli słowem
utworzonym z pierwszych liter
wyrazów tworzących zdanie       
W tym przypadku jest to zdanie:
Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel

      
  



       
ΙΗΣΟΥΣ, Ἰησοῦς (Iēsoûs) – Jezus       
ΧΡΙΣΤΟΣ, Χριστὸς (Christós) –
Chrystus       
ΘΕΟΥ, Θεοῦ (Theoû) – Boga      
ΥΙΟΣ, Υἱὸς (Hyiós) – Syn
ΣΩΤΗΡ, Σωτήρ (Sōtér) – Zbawiciel



Chrystus Boleściwy/ 
Mąż Boleści 
(Vir Dolorum)

Przedstawienie martwego lub
zmartwychwstałego Chrystusa
ukazującego rany zadane podczas
ukrzyżowania
Przykład: Vir Dolorum (gotyk)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrzy%C5%BCowanie


Chrystus jako Dobry Pasterz

Młody Jezus bez brody niosący owcę na ramionach 
Owca jest tu symbolem Kościoła
Z czasem zaczęto przedstawiać Chrystusa
dorosłego z brodą i owcą - jest to dowód na to, że
motywy ikonograficzne ewoluują
Przykład: Rzeźba wczesnochrześcijańska z IV w.



Chrystus Emmanuel

Ikonograficzny typ przedstawienia
Chrystusa w wieku dziecięcym
Często ukazywany na ikonach

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ikona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


Przedstawienie rozmyślającgo
Chrystusa w pozycji siedzącej, z
głową opartą na dłoni
Na głowie ma koronę cierniową,
na jego ciele widoczne są ślady
biczowania
Przykład: W. Skoczylas "Chrystus
Frasobliwy" (Grupa Rytm)

Chrystus Frasobliwy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus


Chrystus Pantokrator
Jezus jako władca i sędzia wszechświata
Jest ukazany w pozie siedzącej na tronie,
frontalnie lub w popiersiu
W lewej dłoni trzyma księgę, prawą dłoń
unosi w geście błogosławieństwa 
Jego głowę otacza nimb - złoty okrąg
symbolizujący świętość
Przykład: Ikona synajska (VI w.)



Chrystus – Sędzia
Chrystus w scenach Sądu Ostatecznego, który
siedzi na tronie lub tęczy, a nad nim znajduje się
lilia zmiłowania i miecz sprawiedliwości
Często nad jego głową unoszą się aniołowie
trzymający narzędzia Męki Pańskiej (tzw. arma
Christi) tj. krzyż, korona cierniowa, kolumna
biczowania itp.
Przykład: H. Memling "Sąd Ostateczny"
(protorenesans niderlandzki)



Ecce Homo

Z łac. "oto czlowiek"
Motyw w sztuce chrześcijańskiej
przedstawiający ubiczowanego
Chrystusa w koronie cierniowej
Przykład: H. Daumier "Ecce Homo"
(realizm)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Daumier
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_(Daumier)


Grupa Deesis

Chrystus Pantokrator z
Marią i Janem
Chrzciecielem
Przykład: Mozaika z
Hagia Sophia (XIII w.)



Maiestas Domini
Chrystus na majestacie
Przedstawienie tronującego Jezusa,
zwykle w mandorli (okręgu
symbolizujacym świętość), w
otoczeniu symboli ewangelistów
Przykład: Fresk z kościoła Sant
Climent de Taüll w Katalonii (sztuka
romańska)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://en.wikipedia.org/wiki/Sant_Climent_de_Ta%C3%BCll


"Nie dotykaj mnie!/Nie zatrzymuj mnie!"
– słowa, które według Ewangelii Jana
(J 20,17) wypowiedział Jezus do Marii
Magdaleny po zmartwychwstaniu
W sztuce ta scena ukazuje Jezusa
odwracającego się do klęczącej Marii
Magdaleny
Przykład: Fra Angelico "Noli me tangere"
(renesans)

Noli me tangere

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Jana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Magdalena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie


Przedstawienie Jezusa, który w lewej
dłoni trzyma jabłko królewskie, a
prawą unosi w geście
błogosławieństwa
Postać Jezusa stoi lub siedzi na tronie
Przykład: Antonello da Messina
"Salvator Mundi" (renesans)

Salvator Mundi/
Zbawiciel Świata

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonello_da_Messina


Traditio legis
Przedstawienie Jezusa między św.
Piotrem i Pawłem  
Chrystus przekazuje Piotrowi prawo
prymatu pod postacią zwoju - jest
to prawo do przewodzenia
Kościołowi
Przykład: mozaika z absydy
mauzoleum Konstancji w Rzymie
(sztuka wczesnochrześcijańska)



Tron Łaski — Trójca Święta w postaci
Boga Ojca trzymającego krzyż z
Jezusem i Gołębicą unoszącą się nad
ich głowami
Przykład: Tron Łaski ze Świerzawy (sztuka
gotycka)

     

Tron Łaski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta_ze_%C5%9Awierzawy


Jezus w scenach biblijnych
Boże Narodzenie
Ostatnia Wieczerza
Modlitwa w Ogrójcu
Pocałunek Judasza
Biczowanie Chrystusa
Ukrzyżowanie (z Matką Bożą i św. Janem Ewangelistą pod krzyżem,
czasem z Marią Magdaleną)
Zdjęcie z Krzyża
Opłakiwanie
Złożenie do Grobu



Ikonografia chrześcijańska -
przedstawienia Marii



Eleusa

Maria przytulająca Dzieciątko do
policzka
Przykład: R. Santi "Madonna Tempi"
(renesans)

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Madonna_Tempi&action=edit&redlink=1


Przedstawienie Matki Boskiej z
Dzieciątkiem
Maria i Jezus są ukazani frontalnie,
najczęściej w półpostaci
Maria gestem prawej dłoni wskazuje na
Chrystusa
Przykład: Matka Boska Częstochowska
(XII-XIV w.)(?)

Hodegetria



Hortus Conclusus
Maria w zamkniętym
ogrodzie
symbolizującym jej
czystość
Przykład: Mistrz
Górnoreński "Hortus
Conclusus" (sztuka
gotycka)

      



Immaculata/
Niepokalanie Poczęta

Maria przedstawiona bez Dzieciątka
Ukazana w bardzo młodym wieku
W białej sukni i błękitnym płaszczu, na tle
nieba, stojącąa na półksiężycu
Otoczona świetlistą mandorlą (czasem
również koroną z gwiazd)
Przykład: B. E. Murillo "Immaculata"
(barok)

      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandorla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo


Maesta

Przedstawienie Madonny na tronie w
otoczeniu aniołów i świętych
Przykład: Cimabue "Maestà di Santa
Trinità" (protorenesans włoski)



Do tego typu ikonograficznego
zaliczają się wszystkie ujęcia
cierpiącej Marii tj. Maria pod krzyżem,
Maria rozpaczajca po śmierci Syna,
portrety zasmuconej Marii
Przykład: D. Bouts "Mater Dolorosa"
(protorenesans niderlandzki)

Mater Dolorosa/Matka
Boska Bolesna

https://en.wikipedia.org/wiki/Dieric_Bouts


Przedstawienie Marii tronującej z
Dzieciątkiem na ręku i dwoma aniołami
Motyw wsparcia stopy Marii na grzbiecie
jednego z lwów odczytuje się jako
genealogiczne "wstąpienie" przez Marię
w ród ludzki Chrystusa
Przykład: Madonna ze Skalbmierza
(gotyk)

Madonna na lwach



Rzeźba o formie przenośnego ołtarza
Łączy trzy typy ikonograficzne —
Madonnę z Dzieciątkiem, a po
otwarciu Tron Łaski i przedstawienie
Marii w płaszczu ochronnym
Przykład: Madonna szafkowa ze
zbiorów Musée de Cluny (gotyk)

Madonna szafkowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_Cluny


Pieta 

Przedstawienie Marii z
ciałem zmarłego
Chrystusa leżącym na
jej kolanach
Przykład: Michał Anioł
"Pieta" (renesans)



Idealizowana postać Marii z Dzieciątkiem z jabłkiem
w dłoni, co w sposób symboliczny nawiązuje to do
koncepcji Marii jako nowej Ewy i Jezusa jako
nowego Adama (stąd jabłko)
W takim rozumieniu przedstawienie Marii
symbolizuje Kościół, którego oblubieńcem jest Jezus
Motyw został rozpowszechniowy w okresie rozwoju
stylu pięknego w średniowieczu
Przykład: Madonna z Krużlowej (gotyk)

Piękna Madonna



Przedstawienie stojącej lub tronującej
Marii z Dzieciątkiem w otoczeniu
świętych
Rozpowszechniło się w sztuce włoskiej
XIV w.
Przykład: Pierro della Francesca "Maria w
otoczeniu świętych" (renesans)

Sacra Conversazione/
Święta Rozmowa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty


Przedstawienie Marii z
Dzieciątkiem i św. Józefem
Czasem w towarzystwie innych
członków rodziny
Przykład: El Greco "Święta
Rodzina" (manieryzm)

Święta Rodzina



Zwiastowanie
Nawiedzenie św. Elżbiety
Boże Narodzenie
Pokłon mędrców ze wschodu
Wniebowzięcie Marii
Koronacja Marii
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

Maria w scenach biblijnych i
apokryficznych



Ikonografia chrześcijańska -
przedstawienia wybranych postaci

biblijnych i apokryficznych



Postać starotestamentowa
W sztuce pojawia się w scenie ofiary
Abrahama- Bóg nakazał mu złożyć w
ofierze syna Izaaka, ale w ostatniej chwili
posłał anioła, by powstrzymał
śmiercionośne cięcie, zamiast Izaaka
Abraham złożył w ofierze baranka
Przykład: Rembrandt "Ofiara Abrahama"
(barok)

Abraham



Jest to przedstawienie Anny — matki
Marii wraz z Marią i Jezusem
Słowo "samotrzeć" w języku
staropolskim oznaczało "we trzech"
Przykład: Św. Anna Samotrzeć ze
Strzegomia (gotyk)

św. Anna Samotrzeć



Gabriel występuje w scenach
Zwiastowani Marii
Przykład: D. G. Rossetti "Zwiastowanie"
(sztuka prerafaelitów)
Michał występuje w scenach Sądu
Ostatecznego, gdzie waży dusze
Przykład: H. Memling "Sąd Ostateczny"
(protorenesans niderlandzki)

Archanioł Gabriel i Archanioł Gabriel



Dawid to postać starotestamentowa, król
Izraela
W sztuce jest przedstawiony po walce z
Goliatem, którego zwyciężył rzucając
kamieniem z procy
Głowa Goliata najczęściej znajduje się pod
stopami Dawida
Przykład: Donatello "Dawid z głową Goliata"
(renesans)

Dawid z głową Goliata



Ewangeliści

Jan — ukazywany z orłem        
Łukasz — w towarzystwie byka lub wołu    
Mateusz — ukazywany z aniołem      
Marek — jego atrybutem jest lew

        



Jego atrybutem jest baranek i
zniszczone szaty
Najczęściej jest ukazywany w scenach
chrztu Chrystusa
Przykład: P. Perugino "Chrzest
Chrystusa" (renesans)

    

Jan Chrzciciel



Jeden z apostołów
Według Ewangelii wydał Jezusa za
trzydzieści srebrników, po czym popełnił
samobójstwo
W sztuce jest ukazywany w scenach
Ostatniej Wieczerzy (wraz z innymi
apostołami) i podczas Pocałuku Jezusa
Przykład: Giotto "Pocałunek Judasza"
(protorenesans włoski)

Judasz Iskariota

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelie_synoptyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szekel_(masa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samob%C3%B3jstwo


Judyta to postać
starotestamentowa, która
podstępem obcieła głowę
asyryjskiemu wodzowi Holofernesowi
Przykład: Artemizja Gentileschi
"Judyta obcinająca głowę
Holofernesa" (barok)

Judyta z głową 
Holofernesa



Związana z kręgiem apostołów, łączona z
postacią nawróconej cudzołożnicy
Występuje w scenie Noli me Tangere i scenie
ukrzyżowania
W sztuce jest ukazywana jako długowłosa, piękna
kobieta
Czasem jej ciało jest porośnięte włosami (wiąże
się to z legendą o wypędzeniu jej na pustynię,
gdzie starciła szaty, a jej ciało porosły włosy)

    

Maria Magdalena



Prorok starotestamentowy
W sztuce ukazywany najczęściej z tablicą 10
przykazań
Znane są również przedstawienia Mojżesza z
rogami, co wiąże się z błędnym
tłumaczeniem słowa "qaran" oznaczającego
"promienieć", ale również "wypuszczać rogi"
Przykład: Jusepe de Ribera "Mojżesz" (barok)

Mojżesz



Piotr Apostoł — jego
atrybuty to klucze,
odwrócony krzyż łaciński i
księga lub zwój
Paweł Apostoł - częto
występuje w towarzystwie
Piotra, jego atrybutem jest
księga i miecz, którym
został ścięty

    

       

Piotr i Paweł (apostołowie)



Salome to postać nowotestamentowa,
która doprowadział do ściecia głowy
Jana Chrzciela
W sztuce przedstawiana w scenach
Tańca Salome lub z głową Jan
Chrzciciela na tacy
Przykład: Sebastiano del Piombo
"Salome" (renesans)

Salome z głową Jan 
Chrzciciela



Starzy sędziowie zapałali żądzą do żony
Joakima (Zuzanny), ale Zuzanna ich
odrzuciła, w ramach zemsty oskarżyli ją o
cudzołóstwo
Prorok Daniel wykazał ich kłamstwa, za co
skazano ich na śmierć, a Zuzannę
uniewinniono
Przykład: Artemisii Gentileschi "Zuzanna i
starcy" (barok)

Zuzanna i starcy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_(posta%C4%87_biblijna)


Przedstawienia wybranych świętych
Kościoła Katolickiego



Św. Agnieszka —
ukazywana w
towarzystwie
baranka

Św. Barbara —
ukazywana z
wieżą   

    

    



Św. Bartłomiej —
postać obdarta ze
skóry 

Św. Dorota — jej
atrybutami są jabłka,
róże, korona oraz
miecz i lilie

      

      



Św. Franciszek —
ukazywany wśród
ptaków lub pokazujący
stygmaty (rany na
dłoniach i stopach)
Św. Hieronim -
przedstawiany jako
uczony lub pustelnik,
jedo atrybuty to księga,
lew, kapelusz kardynalski



Św. Jakub — ukazywany
jako pielgrzym z kijem
lub muszlą

Św. Jerzy — ukazywany
w zbroi, na koniu, często
podczas walki ze
smokiem

       



Św. Katarzyna —
jej atrybutem jest
koło

Św. Krzysztof —
postać z
dzieckiem na
ramieniu

     

       



Św. Marcin —
ukazywany na koniu
podczas odziewania
szatą nagiego
mężczyzny

Św. Sebastian —
mężczyzna przebity
strzałami

    

      



Św. Wawrzyniec —
ukazywany z kratą i
gałązką palmową

Św. Weronika —
kobieta z chustą z
odbiciem twarzy
Chrystusa

       

      



Przedstawienie postaci modlącej się
na stojąco ze wzniesionymi rękami
Postać oranta/orantki symbolizuje
zbawioną duszę
Przykład: Święty Apolinary w pozie
oranta - fragment mozaiki z absydy
bazyliki Sant’Apollinare in Classe w
Rawennie, VI w.

Orant/Orantka

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Sant%E2%80%99Apollinare_in_Classe_w_Rawennie
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