
 
 

Rembrandt  – velikán mezi malí�i 
1606 – 1669 

 
 
Osobitým uplatn�ním šerosvitu a pojetím témat se Rembrandt odpoutal od um�leckého 
vývoje 16.století a vybo�il z vyum�lkovanosti holandských malí�ských škol. Voln� navázal na 
italské církevní baroko, jeho komposi�ní principy rozvinul a p�enesl na sv�tský obraz.  
Zp�sob podání je spontánním výrazem jeho ducha. Hlavním tématem jsou portréty, do jejichž 
tvá�í vkládal produchovn�ní. Krom� mistrovství malby a kresby je to práv� duchovní obsah 
jeho prací, jímž své dílo povznesl ke nesmrtelnosti.  
 
Jeho um�lecký odkaz  zahrnuje 800 olejomaleb, 3000 grafických list� a 2000 kreseb. 
 
�ty�sté výro�í narození geniálního um�lce oslavují všechny významné galerie, zejména 
ovšem v Holandsku, kde první akce probíhají od dubna 2006 a trvají vesm�s do konce roku 
2006. Výstava �ty� set jeho mistrovských pláten bude otev�ena až do konce léta 2008. 

 
- 

 
Rembrandt Hermenszoon van Rijn.  1606-1669. 
 

 
 

Autoportrét 
 

Narodil se v Leidenu jako deváté dít� v rodin� zámožného mlyná�e, který vlastnil n�kolik 
dom� a byl �lenem m�stské rady. Byl ze svých sourozenc� nejnadan�jší, ale universitní studia 
nedokon�il. Jeho geniální talent jej nezadržiteln� sm�roval k malí�ské dráze. 
 
 U�il se u r�zných malí��, z nichž Pieter Lastman  m�l pro n�ho nejv�tší význam, protože jej 
seznámil s technikou šerosvitu (chiaroscuro) italského mistra Michelangela Merisi da 
Caravaggia (1571-1610). Rembrandt sám nikdy Itálii nenavštívil, ale uhran�ivou p�sobivost 



šerosvitu mohl studovat v pracích flanderských malí��, které p�ivedlo do �íma nadšení pro 
Caravaggiovu tvorbu a následn� p�enesli nový styl do Holandska.  (�eští historici um�ní 
používají pro italský termín chiaroscuro slovo šerosvit nebo temnosvit). 
 
Již v mládí dosáhl uznání a brzy i slávy a bohatství. P�est�hoval se do Amsterodamu, kde žil 
až do smrti. Roku 1634 se oženil se Saskií, osi�elou dcerou po bohatém starostovi m�sta 
Lechwarden. Úsp�ch jeho práce a majetek jeho ženy mu zajistily blahobyt. Za�al sbírat 
um�lecké p�edm�ty. Jeho koní�ek p�erostl ve váše�, která byla hlavní p�í�inou jeho         
finan�ních nesnází. Navíc byl neobratným, ba špatným obchodníkem. 
 
Léta št�stí skon�ila, když zem�ela Saskia  (1642) a z d�tí z�stal jediný syn Titus. 
Rembrandtovou družkou se stala roku 1649 prostá a ušlechtilá dívka Hendrickje,  jenže 
uzav�ení s�atku bránily n�které body v záv�ti Saskie. V 5O. létech se Rembrandt finan�n� 
zhroutil. Prodej domu a um�leckých sbírek nesta�il v��itele uspokojit. Hendrickje udržovala 
rozpo�et domácnosti z výt�žku svého obchodu s um�leckými p�edm�ty. Velkou ranou osudu  
bylo pro Rembrandta její úmrtí (1662) a potom  úmrtí jeho syna Tita (1668). 
 

 
 

No�ní hlídka 
 
 
P�vodn� se v�noval biblickým výjev�m a po roce 1634 maloval skupinové obrazy a  portréty 
osob.V nich se snažil proniknout k podstat� života a lidské bytosti. Každého �lov�ka 
zobrazuje jakoby v jeho osudovosti. Krajinomalba jej zajímala mén�. Portréty se stávají 
psychologicko-filosofickými studiemi.V intimních a neidealizovaných pohledech do tvá�í a 
v sérii svých více než šedesáti autoportrét� p�edvedl naprosté mistrovství malby s um�leckou 
p�sobivostí. Um�lec postupn� omezuje kolorit barev na n�kolik základních odstín� – �erná, 
�ervená,žlutá, bílá – a jejich spojením dosahuje netušených odstín�. 
 



Neprávem menší pozornost bývá v�nována jeho rozsáhlému grafickému dílu a mistrovským 
kresbám, jejichž množství je omra�ující. 
 
V.V.Štech �íká: „Jeho obrazy nejsou tragedií osobní, ale lidskou, kde se lidé sklán�jí p�ed tím, 
�emu nemohou ujít tápajíce v neklidnosti vlastních srdcí a v t�žkostech života.“ 
 
Rembrandtovy obrazy vzbuzují neustálou pozornost. V roce 2005 vyslovil holandský badatel 
prof.Ernest van de Wetering hypotézu, že obraz z galerie Uffizi ve Florencii dosud 
ozna�ovaný jako portrét starého muže nebo rabína by mohl zpodob�ovat J.A.Komenského. 
Podle jeho slov argumenty pro tuto domn�nku jsou velmi silné. Je zajímavé, že stejný  názor 
p�inesl �eský list Novina v již roce 1915. 
 
 

 
 

Saskia. 
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