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Увод

П

оводом четиристо десет година од рођења Рембранта ван Рајна, једног од не само највећих
холандских сликара него и сликара уопште, приредили смо електронску изложбу „Рембрант
Харменс ван Рајн – мајстор уметности“ имајући у виду два циља. Са једне стране, желели смо да
читаоце упознамо једнако са Рембрантом, његовим животом и делом, колико друштвеноисторијским околностима Холандије 17. века, као и сликарским трендовима који су владали у
„златном добу“ холандског сликарства. Са друге стране, циљ нам је био и да, кроз уређени
каталог и регистре (ауторски и регистар наслова), ради бољег сналажења и информативности,
„откријемо“ публикације садржане у фондовима Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, а
које говоре о животу и делу овог уметничког великана, те да на тај начин отворимо пут
заинтересованима за нова истраживања и читања, која ће продубити даља знања о овом сликару.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ПРИЛИКЕ
У ХОЛАНДИЈИ У 17. ВЕКУ

Историјске прилике

О

бласт која данас приближно обухвата Холандију,
Белгију и Луксембург, почетком 16. века била је група
провинција којом је владао хабзбуршки цар Крало V.
Његов наследник Филип II ове територије је потчинио
директно својој власти, наметнувши високе порезе и
увевши Инквизициују која би се борила против
протестантизма. Таква ситуација доводи до буне против
Шпаније, 1568. године, са захтевима за националном
независношћу
и
верском слободом.
Тако је 1579. године
Амстердам у 16. веку
створена Протестантска лига од седам северних провинција која је затражила
независност од Шпаније, 1581. године. Међутим, Шпанија је
признала независност Холандској републици уједињених
провинција тек 1648. године. Културна клима је била
католичка и репресивна на југу, у шпанској Низоземској,
докле је на северу владала толеранција. То се одразило и на
Илустрација протестантске
уметничко стварање супротних полова.
једноставности – протестантска
црква једноставне архитектуре и
голих зидова

За само неколико деценија разлике у култури између јужних и северних провинција су
постале непремостиве. Север, у коме је владао протестантизам, тежио је једноставности како у
одевању тако и у опремању. За разлику од њега, католички југ био је окренут раскошном
украшавању у италијанском стилу.
Будући да су Фландријом и даље владали шпански краљевски намесници, који су били
ревносни католици и сматрали се браниоцима праве вере, фландријски уметници углавном су се
ослањали на наруџбине цркве и државе, премда су важни били и покровитељи уметности међу
племством и имућним трговцима.
Насупрот томе, Холандија се поносила својом тешко стеченом слободом. Док су културне
везе с Фландријом и даље остале јаке, неколико чинилаца је заслужно за брз развој холандске
уметничке традиције. За разлику од Фландрије, у којој се свеукупна уметничка активност ширила
из Антверпена, Холандија је имала читав низ успешних локалних школа. Осим у Амстердаму –
Харлем, Утрехт, Лајден итд. Зато није чудо што нам из Холандије долази врло разнолико мноштво
уметника и стилова.

Економске, социјалне и културне прилике

Р

ембрант Харменс ван Рајн рођен је и живео у
Холандији у 17. веку, у такозваном „златном добу”,
када је ова трговачка и поморска нација достигла
врхунац економског и културног раздобља. У првој
половини 17. века, Уједињене провинције су биле
новооснована држава коју су чинили најбогатији
делови Низоземске. Народ се једва изборио за своју
независност. Њихов избор калвинистичког протестантизма био је још један симбол њихове извојеване
слободе. Земља је цветала захваљујући изузетно
повољним економским, политичким, индустријским и
културним околностима. Као трговачка земља и војна
Холандски бродови дотерују робу по
сила, зависила је од мора. Убрзо је стекла углед светске
пристаништима
силе у поморству. Градови су се развијали око лука,
отимајући земљу од мора. Луке су биле кључни трговачки центри. На доковима се обављала
прерада робе која је искрцавана у луци, а требало је да се превози даље. Тако су, рецимо, ту
усољаване харинге и потом паковане у бурад. Пословање и трговина поспешили су изградњу дуж
целе холандске обале. Грађени су силоси, складишта, пребивалишта за што већи број радника.
Холандске бродске компаније су почеле да плове океанима превозећи тканине, дрво, харинге,
зачине, житарице. Захваљујући нижим ценама робе, Холанђани су били тражени и укључени у

сваки вид трговине. Тако је пораст увоза, израда топова и висока продуктивност обезбедила
Холандији превласт на морима.
Интересантно је да је у Холандији у 17. веку средња класа била главна, аристократија и
свештенство су имали мањи утицај него у другим деловима Европе. Људи различитих занимања,
заната, власници радионица или трговинских компанија били су организовани у гилде (еснафска
удружења) и имали су значајан удео у управљању градом.
Златно доба Холандије поклопило се са
процватом уметности, књижевности и науке широм
Европе. Оно што је Холанђане разликовало од других
био је недостатак цензуре, па се број књижара у
периоду од 1625. до 1675. повећао са осамдесет на сто
осамдесет. Упоредо са издаваштвом развијала се и
картографија.
Холандија је била у 17. веку и земља верских
слобода што је био још
један од разлога њеног
интелектуалног,
Књижаре су продавале Библију, тракте и
моралног и привредног
велики број алманаха, као и гравира
развоја. Амстердам је
примао избеглице из целе Европе, различитих веровања. Јеврејима је
дозвољено настањивање и нису били приморавани на живот у гету.
И у науци Холандија је предњачила у односу на остале европске
земље. Велики напредак је начињен на пољу оптике, посебно у
изради сочива, чији је главни произвођач била Холандија, као и

напредак у развоју микроскопа. Понекад су наука и уметност ишле заједно – на пример, у случају
открића и употребе камере обскуре. То је била справа која је пројектовала слику правог света на
равну површину тако да се могла прецртати и на тај начин су постизани изванредни реалистички
ефкети, са готово фотографским резултатима приказивања детаља.

ХОЛАНДСКО СЛИКАРСТВО У 17. ВЕКУ

Холандско сликарство у 17. веку

У

метност „златног доба“ Холандије има одлике како фламанске сликарске уметности, која је у
Фландрији цветала у 15. веку, тако и барокног сликарства осталих европских градова.

Фламански сликари су развили сликарство
уљаним бојама, и уносили су бројне
новитете у погледу стила, предмета и
технике. Реалистички стил, са посебним
смислом за детаљ, био је такође одлика
фламанског сликарства што ће касније
усвојити и холандски уметници 17. века.
Такође,

сликарство

„златног

доба“

Холандије карактерисали су и мајстори
посебних и специфичних тема: историјско сликарство, портретисање, пејзаж, жанр сликарство,
аутопортрети, мртва природа. Због недостатка наруџбина за црквену уметност, које су биле
изузетно актуелне у католичкој Европи, култивисана и богата средња класа, којој је жеља за
поседовање уметничких дела све више расла, била је подстицајни фактор који је утицао на
популарност одређених сликарских жанрова.

Историјско сликарство

И

сторијско сликарство је укључивало политичке, митолошке, а често и религијске теме. Како,
због друштвено-политичких односа, за њим није постојала велика потражња на тржишту,

оно се одржавало, пре свега, захваљујући традицији. За историјски сликарски жанр био је
заинтересован, пре свега, аристократски сталеж коме је била блиска италијанска ренесансна
култура.

Фердинанд Бол
Човек у златном шлему
(Марс)
1667.

Питер Ластман
Јона и кит
1661.

Портрети

П

олитичка ситуација у Холандији 17. века одразила се и на тржиште уметнинама. За разлику
од осталог дела Европе, где су наручиоци слика били углавном краљеви и краљице, папе и

кардинали, у Холандији припадници ојачалог средњег имућног сталежа постају купци портрета.
У Холандији тога доба, појединци средњег сталежа тежили су да буду цењени само према
заслугама и улози коју су имали у друштву. То је утицало и на начин њиховог портретисања.
Приказивани су углавном као вредни и радни људи, поштовани и заслужни грађани, чланови
различитих друштвених удружења. У моди су били и групни портрети.

Хорват Флинк
Портрет Рембранта
1636.

Франс ван Мирис
Портрет жене са
пагапагајем

Фердинанд Бол
Портрет Елизабет Бас
око 1640.

Пејзажи

О

вај жанр је у Холандији био веома популаран, а о томе сведочи и велики број холандских
пејзажа из 17. века који се налази по галеријама и приватним збиркама. Пејзажи, мртве

природе и прикази из свакодневног живота били су изложени на истакнутим местима у готово
свим грађанским домовима. Пејзажи нису имали симболичка значења, већ су представљали
реалистичке приказе градова и околине. Вода је била значајан елемент и веома блиска сваком
Холанђанину, зато да готово и нема слике на којој она није приказана. Прикази природе такође су
били лепи, јер је Холандија у то време била једна од најуређенијих земаља.Честа тема пејзажног
сликарства биле су и оштре зиме тако карактеристичне за Холандију. При томе, пејзажи су били
знатно јефтинији од других врста слика. То је такође значило да су пејзажисти морали да траже и
друге изворе прихода како би преживели.

Хендрик Вром
Амстердамска лука

Хендрик Аверкамп
Зимски призор
1608.

Мртва природа

С

лике са мртвом природом су биле веома популарне и тражене у „златном добу“ холандског
сликарства, да је често долазило и до њихове хиперпродукције. Приказивале су предмете из

свакодневног живота као што су врчеви, вазе са цвећем или чиније са воћем. Њихови купци су желели да
ти предмети делују што реалније, те су се уметници трудили да до савршенства опонашају реалност,
истичући најинтересантније делове и оно што је оку најпријатније. Сликани су столови пуни врчева вина,
грнчарије, воћа, животиње, цвеће (као симбол васкрсења још од средњег века, Девице Марије и лепоте) у
холандском сликарству сведено је само на изглед, лишено било какве симболике. Ванитас је била посебна
врста мртве природе негована у целој Европи. То је врста слика које садрже лобање, свеће, усахло цвеће,
пешчане сатове, а циљ им је да скрену посматрачима пажњу на пролазност људског живота.

Абрахам ван дер Сор
Ванитас

Мелихор Хондекутер
Менажерија
1690.

Вилем Калф
Мртва природа

Жанр сликарство и ентеријери

Ж

анр сликарство представљају слике призора из свакидашњег живота, обично у окружењу
ентеријера, и оне су биле веома омиљене Холанђанима у 17. веку. Истицале су њихове куће, оно

што су у њима поседовали, све оно што су својим радом и трудом, с муком, стекли (као основне верске
врлине, калвинизам је, иначе, истицао штедљивост и радиност). Ове слике су се значајно разликовале од
поимања сликарства академских сликара широм Европе који су сматрали да слика мора да приказује
једино богове, јунаке или свеце. За разлику од њих – жанр сликарство је приказивало обичног човека у
својој свакодневици, са којим је свако у то време могао да се поистовети. Оне нису биле скупе, што је
наводило неке уметнике да се усавршавају само за поједине теме. Али сликан је и свакодневни живот као
и унутрашњост скромних и неупадљивих холандских портестантских цркава. Управо зато оно је и
значајан извор информација о друштвеном животу и приватној историји
Холанђана 17. века.

Јан Стејн
Пар који игра
1663.

Јан Стејн
Жена са бебом у свом крилу
1658.

Јан Стејн
Унутрашњост Катедрале Св.
Мартина
1636.

ЖИВОТ РЕМБРАНТА
ХАРМЕНСА ВАН РАЈНА

Рембрантов живот

У

годинама почетка Рембрантовог стваралаштва, положај
уметника у друштву био је подређен правилима која су
владала још од средњег века. Сваки град је имао своје
удружење сликара – гилду. Примање новог члана је зависило
од одлуке старијих, а постојала су и посебна правила у вези са
организацијом рада, квалитетом производа, ценама.
Рембрант Харменс ван Рајн је рођен у Лаједну, 15. јула
1606. године. Његов отац је био млинар који је производио
слад, основни састојак пива. Мајка му је била пекарева кћи.
Породица је поседовала млин бар четири генерације уназад.
Лајден, град у коме је Рембрант
Пошто је породица ван Рајн била релативно богата, млади
рођен
Рембрант није био принуђен да се, као његова остала браћа, бави неким обичним пословима или
да постане млинар. Надајући се да ће Рембрант добити неки посао у локалној управи, породица
га је уписала у гимназију. Године 1620, када му је било само четрнаест година, Рембранта су
уписали на универзитет у Лајдену. Међутим, Рембрант никад није похађао овај универзитет,
делимично зато што је живот на теолошком факултету био преплављен расправама између
супротстављених верских струја, а делимично стога што је био оптерећен својом страшћу –
сликарством.
Већ са петнаест година Рембрант је показивао изузетан таленат за цртање. Зато се његов
отац сложио да треба да напусти школовање и почне са шегртовањем код локалног историјског
сликара Јакоба ван Сванебурха. Иако није био велики сликар, Јакоб је успео да Рембранта научи

техникама и темама које су тада биле модерне. Рембрант је у његовој радионици остао од 1621. до
1624. године, када је дошло време да га подучава неки учитељ већег дара.
Његов нови учитељ био је Питер Ластман, историјски сликар,
који је доста времена провео у Италији.
Са двадесет и две године, 1628,
Рембрант се већ доказао као сликар. Те
исте године је узео и свог првог ученика,
Херита Дауа.
Године 1631, Рембрант је одлучио
да напусти Лајден и да се окуша у граду
који је тада уметницима највише нудио
Сликар у свом атељеу, 1626– – Амстердаму. Тамо је изнајмио стан код
1628
трговца уметнинама Хендрика ван
Ајленбурха. У дому тог трговца је упознао Саскију ван Ујленбург, његову сестричину, иначе имућну кћерку судије, и заљубио се у њу. Са
њом се и венчао 1634. године. Исте године је добио наруџбину од
Портрет Саскије
принца Фредерика Хенрика. Наруџбина је била за низ слика о мукама
Исусовим.
Године 1635, Рембрант и Саскија су се преселили у нову кућу. Како му је посао напредовао,
морао је да потражи нову радионицу – једно старо складиште је прилагодио својим потребама и
склоностима његових ученика који су ту живели и стварали. Истовремено, Рембрант је живео
раскошно, бавио се колекционарством, куповао је гравире, слике и антиквитете, што се није
допало Саскијиним рођацима који су га оптужили да проћердава њен мираз. Године 1639,
брачни пар се коначно преселио у лепу кућу у Синт Антонисбрестрату.

Саскија је 1641. године родила сина Титуса. Већ следеће године је умрла. Удовица Хертхе
Дикс постала је дадиља у Рембрантовој кући, и ускоро његова љубавница. Односи међу њима су
се покрварили око 1649. године. Тада га је она тужила што неће да је ожени. А суд је наредио
Рембранту да јој плаћа 200 гулдена годишње за издржавање. Након њене смрти, Рембрант је ушао
у везу са сеоском девојком која је радила код њега – Хендрикје Стофелс. Њу није оженио како не
би изгубио право на Саскијино наследство, али је са њом касније добио кћерку Корнелију.
Хендрикје и Рембрант су били непрестано у дуговима... Рембрант је продавао мало слика и
његови дугови су временом расли. Банкротирао је 1656. године. У
наредне две године његова кућа, покућство и уметничка колекција су
били продати на аукцијама, а Рембрант је био принуђен да се пресели у
сиромашан део града.
Године 1663, избила је страшна куга у Амстердаму и усмртила око
1700 људи. Међу њима је била и Хендрикје. У то време посао му је ишао
лоше. Наруџбина је било мало. Године 1665, Рембрант је добио
наруџбину за „Јеврејску невесту”. Дана 29. децембра 1667, посетио га је
чувени велики војвода Козимо III де Медичи, који је изразио жељу да
види дела „чувеног сликара”.
Септембра месеца, године 1669, Рембрант је нацртао „Симеона са
малим Исусом”, можда своју последњу слику. Четири дана касније је
сахрањен у гробници амстердамске цркве Вестеркерк. Прецизан
Амстердамска црква
положај гроба остао је непознат. Током последњих месеци живота
Вестеркерк где је
Рембрант је живео усамљеним животом. Његова дела више нису била у
сахрањен Рембрант
складу са уметничким укусом, а чак су га и критичари заборавили.

РЕМБРАНТОВО
СЛИКАРСТВО

Рембрантово сликарство

Р

ембрант, холандски сликар, цртач и гравер, био је један од највећих уметника свих времена.
Иако се у 20. веку сматрало да његов сликарски опус обухвата 600 дела, данас се ипак верује да
је тај број ближи броју 300. Отприлике толико је начинио и графика, док се сматра да је за живота
направио 2000 цртежа.
Његово прво забележено дело је Каменовање Светог
Стефана из 1625. године. На овој слици се види велики
утицај његовог учитеља Питера Ластмана, водећег
сликара библијских, историјских и митолошких од
кога је научио сликање
узвишених тема са посебном пажњом усмереном на
костиме, драматичне гестове, груписање фигура у
пуној величини. Међутим,
његова слика Ана и Тобија или
Тобија оптужује Ану из 1626.
године сматра се његовим првим ремек-делом. Слика приказује детаљ
из Књиге о Тобији (део Старог завета у католичкој Библији). Тобија,
некада богат, сада сиромашан, остарео и слеп живи скромно са
супругом Аном која их издржава предући и ткајући. Једног дана доноси
Каменовање Светог Стефана
1625.

Ана и Тобија
1626.

кући јаре. Тобија исхитрено закључује да га је украла и убеђује је да га врати. Рембрант бележи
тренутак када Ана запањено гледа у Тобију пошто је потврдила да је невина. Тобија схвата да је
слеп не само физички него и духовно и моли Бога и своју жену за опроштај. Карактеристично за
ову слику јесте да Рембрант преноси стварне, свакодневне детаље на натуралистички прецизан
начин. Сваки детаљ слике је изложен јаркој светлости или сенци.
Осим историјског сликарства,
Рембрант се бавио и портретисањем. У то време је за портретима постојала велика потражња. За
свог живота Рембрант достиже славу
највећег портретисте Амстердама
(1630). Водио је рачуна да своје слике
увек прилагоди положају особе која
је наручивала портрет. Радећи
портрете, Рембрантов стил се разликовао од тада доминирајућег који
је инсистирао на тачности, прецизном приказивању детаља и виПортрет Јакоба де Хајна III
соко углачаној завршној обради.
1632.
Портрет Мауритса Хајхенса Рембрант је давао предност сло1632.
бодним потезима четкице покушавајући да убедљивошћу и
вештом употребом боја постигне реалистичaн ефекат. Тако је
насликао два портрета – Јакоба де Хајна, сликара, и Мауритса Хајхенса, секретара холандског
Државног савета. Ови портрети су били залог пријатељства ово двоје људи, који су се договорили

да портрет оног који први умре буде поред портрета преживелог пријатеља. Јакоб је први умро,
али убрзо за њим (неколико месеци након њега) умро је и Мауритс.
Поред појединачних, у моди холандског сликарства
били су и групни портрети. Уметници 16. века. имали су
обичај да групне портрете приказују у сали за анатомију,
посебно пројектованој соби где су посматрачи могли да
присуствују дисекцији лешева. Часови анатомије у 17.
веку били су друштвени догађаји, нешто слично
позоришту, којима нису само присуствовали студенти
већ сваки појединац који би платио карту. Рембрантова
слика Час анатомије доктора Николаеса Тулпа била је прва
велика наруџбина после доласка у Амстердам. Оваква
врста портрета је била веома популарна у то време у
клубовима и братствима. На слици је приказана група
Час анатомије доктора Николаеса
државних службеника, која је иначе и наручила портрет,
Тулпа
(мада има и мишљења да је групни портрет наручио и
1632.
сам доктор Тулп), како присуствује једној од првих
дисекција које је извео доктор Тулп, славни хирург и судија. Доктор Тулп на слици показује како
делују тетиве на руци. Мртвац је Адриан Адрианс познат као Хет Кинд (Дечак), иначе опасни
кољач, обешен у Амстердаму, 31. јануара 1632. године. Његово лице је делимично осенчено, што
није у складу са извором светлости. Сматра се да је то наговештај „сенке смрти“ (umbra mortis),
технике коју ће Рембрант често користити. Књига која стоји отворена поред мртвачевих ногу јесте
чувена расправа о анатомији фламанског лекара Анреаса Весалиуса. Ово је био први Рембрантов
групни портрет, што га није спречило да одступи од уобичајених стилских карактеристика

групног портретисања. Уместо композиције која би више-мање у једној равни била сложена,
Рембрант је насликао динамичан и живахан призор међусобне игре погледа и покрета чланова
дружине која присуствује часу анатомије. Посебно је карактеристичан Тулпов покрет. Доктор
левом руком објашњава деловање тетива, а клештима у десној руци показује саме тетиве чиме се
остварује тесна веза између предавача и његове публике. Слика је, иначе, потписана у горњем
левом углу, и то је први пут, колико се зна, да је уметник слику потписао својим пуним именом, а
не иницијалима РХЛ. Управо овај групни портрет је прославио Рембранта, и он је убрзо постао
један од главних амстердамских сликара.
Једна од Рембрантових најчувенијих слика, Ноћна
стража, израђена је 1642. године, а наручена је 1638.
године да би се обележила посета француске краљице
Марије де Медичи Амстердаму. Интересантно је да је
слика тек у 18. веку добила назив Ноћна стража, што је у
принципу погрешно, јер је Рембрант насликао дневни
призор. Но назив се, и поред тога, ипак задржао. Ноћна
стража је првобитно била постављена на дневном
светлу. Прљавштина која се наталожила на платну, а као
и промењена улога градске страже, која се касније
претворила у ноћну патролу, вероватно је допринела да
се створи утисак како је реч о ноћној стражи. За свој рад,
Рембрант је добио веома висок хонорар. Слика приНоћна стража
казује мускетаре амстердамске градске страже заједно са
1642.
њиховим заповедником Франсом Банингом Коком. И
овде је Рембрант одступио од дотадашњег стила израде групних портрета на којима су модели

најчешће приказивани како стоје у реду или око стола. Рембрант је створио динамичну и
природну композицију, користећи светло, боју и дубину атмосфере да би постигао праве ефекте.
На тај начин, као да уметник даје предност приказивању општег догађаја у односу на сликање
посебних портрета. У првом плану доминирају ликови капетана Франса и пуковника Милера.
Капетанова уздигнута рука и полуотворена уста показују да он нешто говори. У позадини део
људи узима копља ослоњена на зид у десном углу слике. На групном портрету позната су имена
осамнаесторице људи, и они се налазе изнад угла лука у позадини. На слици се такође приказује
понос и радост милицијске дружине. Војник с леве стране пуни пушку, онај у средини пуца, докле
лик са десне стране дува у комору пошто је испалио хитац. Рембрантова виртуозна употреба боје
остварила је посебно дејство светла и сенке. Слика је одмах постала чувена. Тим поводом један од
Рембрантових ученика је написао: „Ово дело надмашиће све своје противнике. Замишљено је са
таквим сликарским увидом, толико је пуно драматичног покрета и тако је снажно изведено да
сличне слике у поређењу с њим изгледају као карте за
играње“.
У сликању портрета било је уобичајено и да се
модели прикажу као историјске или библијске личности.
Такав је и Рембрантов двоструки портрет Јеврејска
невеста. На слици су представљени Исак и Ревека како се
претварају да су брат и сестра да би преварили Филистејце, али их краљ Авимелех разоткрива. Слика није
датирана. Сматра се да је највероватније настала у периоду између 1662. и 1664. године. Није имала такав
назив све до 1825. године када је купио енглески трговац
уметничким делима Џон Смит. Није познато ко је тачно
Јеврејска невеста
1662–1664.

на слици, мада се претпоставља да је у питању Рембрантов син Титус и његова супруга. На овом
портрету најбоље се очитава Рембрантов касни стил. И овде он је одступио од укуса барконог
стила који је владао средином 17. века и који је подразумевао тачност у детаљу до сјаја дотеране
слике. Рембрант се одвајао од овог стила употребом импасто технике, што је подразумевало
наношење дебелеих слојева и угрушака боја најчешће шпахтлом. Да би се овакве слике најбоље
перципирале, потребно их је посматрати са извесне удаљености. Међутим, Рембрантовим
савременицима овај стил није одговарао, па се чак дешавало да неке муштерије и не прихвате
своју поруџбину.
Сликари 17. века такође су били склони и сликању аутопортрета.
Рембрант их је сликао целога живота. Сачувано је негде око четрдесет
његових аутопортрета. Њихово проучавање показује и његов уметнички
развој и сликарске фазе кроз које је пролазио. Рани радови су дотеранији,
реалистичнији, са више детаља, док аутопортрети из његовог зрелог доба
имају дебеле наносе боје и дубоко израђену површину. Док су слике из
његових последњих година, више налик на импресионистичке скице. На
многим
аутопортретима
је
себе
приказивао у квазиисторијским позама
и са искривљеним лицем.
У току целе своје каријере
Аутопортрет
Рембрант је стварао и графике од 1626.
младалачки рад из око до 1660, када је био принуђен да прода
1629.
своју штампарску пресу и прекине са
израдом бакрописа. Иако је од раније познавао технике бакрореза, слобода технике израде бакрописа постала је темељ
Христос лечи болесне
1647–1648.

његовог рада који је он обављао са лакоћом. Познавао је све фазе израде бакрописа и извесно је да
је, барем у раној фази, своје бакрописе сам отискивао. У почетку стил му се у великој мери
ослањао на цртеж, док се касније преоријентисао на сликарски манир, користећи велики број
линија и многа нагризања плоче киселином чиме су линије добијале разноврсне дебљине, да би
крајем 1630-их упростио свој стил и користио мање нагризања киселином. Његов стил се посебно
мења 1650-их када користи шпартање како би дочарао, често велике, тамне површине.
Експериментисао је и са штампањем на различитим врстама папира, користећи најчешће
јапански папир и пергамент. Често је користио и суву иглу у приказивању замагљених пејзажа.
Тематски, његови бакрописи једнаки су његовом сликарству. Начинио је 27 аутопортрета, нешто
мање других портрета. Израдио је и око 46 пејзажа који су постали главни узор израде пејзажа у
бакропису све до краја 19. века. Трећина бакрописа се односи на религиозне теме, неки од њих
одишу једноставношћу, док су други монументални.

ГАЛЕРИЈА РЕМБРАНТОВИХ СЛИКА

Повратак блуднога сина
1655.

Аристотел са бистом Хомера
1653.

Ослепљивање Самсона
1636.

Балтазарова гозба
1635.

Данаја
1636.

Уметник у свом атељеу
1629.

Јаков благосиља Јосифове синове
1656.

Олуја на Галилејском мору
1629.

Портрет Јана Сикса
1654.

Филозоф у медитацији
1632.

Милин
1645–1648.

Артемизија
1634.

Жена ухваћена у прељуби
1645–1648.

Час анатомије доктора Јоана
Дејмана
1656.

Валам на магарцу
1626.

Титус за столом
1655.

Аутопортрет са беретком 1659.

Пољак на коњу
1655.

Скидање с крста
1634.

Сузана и старци
1647.

Пејзаж с каменим мостом
1638.
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КАТАЛОГ ПУБЛИКАЦИЈА О
РЕМБРАНТУ У
БИБЛИОТЕЦИ

К

аталог публикација о Рембранту садржи све књиге које Народна библиотека „Стеван
Сремац“ садржи у својим фондовима, а које говоре о овом чувеном сликару. Подељен је на
два дела:
- монографске публикације (књиге које су у целини посвећене Рембранту, његовом животу
и делу)
- саставне делове у монографским публикацијама (поједина поглавља или други сегменти
у оквиру монографских публикација, а који се односе на Рембранта).
Сви каталошки описи рађени су по међународним стандардима за монографске публикације
ISBD(M). Преузети су из библиотечко-информационог система НИБИС. Уазбучени су по
презимену и имену аутора или по наслову, уколико је публикација анонимна.
Како би корисници могли да се што детаљније упознају са литературом о Рембранту, коју
наша библиотека поседује, на крају каталога налазе се и два регистра – ауторски и регистар
наслова.

Монографске публикације

01
БАТУШИЋ, Славко
Rembrandtu u pohode / Slavko Batušić. - Zagreb : Zora, 1952. - 126 str. ; 17 cm
821.163.41-94
НИБИС ИД : 15231
I 2686

02
ЖЕНАЈ, Роберт
Rembrant : аutoportreti / tekst Robert Ženaj ; [prevela Zagorka Grujić-Verčon]. - Beograd : Nolit, 1965 (Beograd : "Radiša Timotić" ). - [12], 15 listova s tablama u bojama ; 15
cm. - (Mala umetnička enciklopedija abc / Nolit ; 55)
929:75(492)
НИБИС ИД : 75747
I 4393

03
ЗИМЕЛ, Георг
Рембрант : оглед из филозофије уметности / Георг Зимел ; превела с немачког
Дринка Гојковић. - Нови Сад [т.ј.] Сремски Карловци : З. Стојановић, 1992 (Нови
Сад : [Просвета] ). - 248 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Елементи ; 17)
ISBN 86-7543-031-0
НИБИС ИД: 23821
II 26604

04
ПЕТКОВИЋ, Сретен С.
Rembrant, mlinarev sin : [biografski roman o životu jednog od najvećih slikara sedmnaestog veka, Rembranta van Rajna] / Sreten S. Petković. - Novi Sad : Prometej, 2011
(Novi Sad : Prometej ). - 179 str. ; 20 cm
821.163.41-31
НИБИС ИД : 37277

05
ПЕШО, Клаудио
Rembrant i Holandija u sedamnaestom veku / testo [i.e.] tekst Klaudio Pešo ; ilustrovao Serđo ; [prevod na srpski jezik Srđan Vujica]. - Beograd : Komuna, 1996. - 64 str. :
ilustr. ; 36 cm. - (Majstori umetnosti)
929:75
75(492)``16``(084.12)
НИБИС ИД : 37672
IV 223

06
REMBRANDT van Rijn . - London : Park lane, cop.1993. - 31 str.,[52] s tablama : ilustr. u
boji ; 27 cm
75
НИБИС ИД : 81137
III 1364

Саставни делови у монографским публикацијама

07
БАЗЕН, Жермен
[Rembrandt] / Bazen Žerman
U: Barok i rokoko / Germain Bazin ; [prevela Kaća Samardžić]. - 2. izd. - Beograd : Jugoslavija, 1975, str. 88-102.
7.034(4)
НИБИС ИД : 52649
II 21036

08
БАШИЧЕВИЋ, Димитрије
Posjet Rembrandtu / Dimitrije Bašičević
U: Ogledi / Dimitrije Mića Bašičević ; [priredili za štampu Vojin Bašičević i Ješa Denegri].
- Novi Sad : V. Bašičević ; Beograd : Biblioteka grada Beograda, 1996, str. 175–176.
75.01
821.163.41-92
НИБИС ИД : 15293

II 28812
09
ВЕНТИНК, Чарлс
Rembrant, koji je prerastao vreme i mesto / Čarls Ventink
U: Umetničko blago Evrope / Čarls Ventink ; [prevod Vladeta Janković, Milena Šafarik,
Vencislav Radovanović]. - Beograd : ``Vuk Karadžić``, 1978, 149–150.
7(4)
НИБИС ИД : 80870
IV 187

10
ГОМБРИХ, Ернст Ханс
[Rembrant Van Rajn] / Ernst Hans Gombrih
U: Saga o umetnosti : umetnost i njena istorija / E. H. Gombrih ; prevela Jelena Stakić. Beograd : Laguna, 2006, str. 420-429.
72/76.03
НИБИС ИД : 103016
III 1874

11
ДИКИНС, Роузи
Barok i rokoko / Rouzi Dikins
U: Uvod u umetnost : u saradnji sa Nacionalnom galerijom, London / Rouzi Dikins i
Mari Grifit ; savetnik za istoriju umetnosti Erika Langmjur ; prevod i stručna redakcija
Jasna Jovanov. - Novi Sad : MK Panonia, [2005], str. 54 –75.
7.02
НИБИС ИД : 81080
III 1801

12
МАРКОВИЋ, Каменко М.
Koordinate jedne duše / Kamenko M. Marković
U: O slikarima i druge priče / Kamenko M. Marković. - 1. izd. - Niš : Sven, 2009
929:73/75.071.1
НИБИС ИД : 111922

13
МАРКОВИЋ, Каменко М.
Рембрантов Квинт Фабије / Каменко М. Марковић
У: Месечев траг / Каменко М. Марковић. - Шид : ``Филип Вишњић``, 1994, str. 25–
30.
821.163.41-4
НИБИС ИД : 90582
Z 1661

14
ПИСКЕЛ, Ђина
Рембрант ван Ријн (1606–1669) / Ђина Пискел
У: Општа историја уметности . 3 : сликарство, скулптура, архитектура, декоративне
уметности / Ђина Пискел ; [превео Душан Ловрић]. - Београд : "Вук Караџић", 1969,
стр. 65–71.
7(091)
НИБИС ИД : 37777
III 657

15
ПРЕТЕ, Марија Карла
Rembrant / Marija Karla Prete, Alfonso de Đrođis
U: Istorija umetnosti / Marija Karla Prete, Alfonso de Đorđis ; [prevod Svetlana Đurić,
Dragoljub Perković]. - [2.izd.]. - Novi Sad : MK Panonia, 2004, str. 161.
7.03(091)
НИБИС ИД : 81078
III 1802

16
РАСКИН, ЏОН
O umetnosti – slikarstvo / Džon Raskin
U: Vrednosti / Džon Raskin ; prevod Zora Minderović ; izbor i predgovor Sreten Marić. Beograd : Kultura, 1965, str. 9–10.
821.111-4
821.111.09Раскин Џ.
НИБИС ИД : 39906
II 12053

17
REMBRANDT
U: Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda . 7 , Raš - Szy / [glavni
urednik Josip Šentija ; crteži Vladimir Buday, Nela Krstić i Željko Brnetić ; geografske
karte Branko Šoštarić...et al.]. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski zavod, 1981, str.
[59].
0/9(031)
НИБИС ИД : 55688
III 2278

18
REMBRANDT (1606–69)
U: Istorija umetnosti : pregled razvoja likovnih umetnosti od praistorije do danas / H.
[Horst] W. [Woldemar] Janson u saradnji sa Dorom Jane Janson ; [prevela Olga Šafarik]. 3. prošireno i dopunjeno izd. - Beograd : Jugoslavija, 1970, str. 425 –429.
72/77(091)
НИБИС ИД : 48862
III 721

19
REMBRANDT van Rijn
U: Priručni leksikon / urednici Milan Selaković, Ivo Vrančić. - 3. prerađeno i prošireno
izd. - Zagreb : Znanje, 1967, str. 797.
0/9(031)
НИБИС ИД : 38850
II 13699

20
REMBRANT
U: Enciklopedija likovnih umjetnosti . Sv. 4, Potr-Ž, Dodatak , Mirko Šeper / [glavni
redaktori Slavko Batušić, Andre Mohorovčić ; glavni redaktor ilustracija Ljubo Babić]. Zagreb : Leksikografski zavod, 1966, str. 71–73.
72/76(031)
НИБИС ИД : 22886
III 491

21
REMBRANT
U: Opšta enciklopedija Larousse . T. 1, Književnost, Muzika, Pravo, Nauka o jeziku,
Mitologije i religije, Filozofija i humanističke nauke , Umetnost : u 3 toma / [uređivački
odbor Katarina Ambrozić.. et al.]. - Beograd : "Vuk Karadžić", 1971, str. 791.
0/9(031)
НИБИС ИД : 35981
III 1534

22
REMBRANT : pesnik isijavajuće boje
U: Nova istorija umetnosti / priredio Klod Frontizi ; [autori Klod Frontizi... [et al.] ;
prevele Bojana Anđelković, Marija Matejčić, Milica Simić]. - Beograd : Plato : MonoManana, 2005 , str. 272–273.
72/77(091)
72/77.03
НИБИС ИД : 2643
III 1827

23
REMBRANT
U: Popularna enciklopedija / [Redakciono-recenzentski odbor Grličkov Aleksandar...[et
al.]]. - Beograd : BIGZ, 1976, str. 938.
0/9(031)
НИБИС ИД : 38556
II 19771

24
РЕМБРАНТ ван Рејн – Скидање с крста; Рембрант ван Рејн – Предео са
коњаником; Рембрант ван Рејн – Флора
У: Ермитаж, Лењинград / [текст Т. Арапов.. и др. ; уводна реч Виталиј Суслов ;
фотографије В. Богданов... и др. ; превод са италијанског и стручна редакција
Катарина Амброзић]. - 1. изд. - Београд : ``Вук Караџић``, 1980, стр. 89–[91].
7
НИБИС ИД : 23074
III 962

25
РЕМБРАНТ ван Ријн – Аутопортрет из млађих дана; РЕМБРАНТ ван Ријн –
Подизање крста; РЕМБРАНТ ван Ријн – Скидање с крста; РЕМБРАНТ ван Ријн –
Полагање у гроб; РЕМБРАНТ ван Ријн – Васкрсење Христово; РЕМБРАНТ ван Ријн
– Поклоњење пастира
У: Стара Пинакотека, Минхен / [текстови Роберто Салвини.. и др. ; превод Оливера
Стефановић]. - [1. изд.]. - Београд : "Вук Караџић" ; Љубљана : Младинска књига ;
Загреб : Младост, 1976, стр. 94–102.
069.02(430Минхен):75
НИБИС ИД : 43157
III 829

26
РЕМБРАНТ Харменс ван Рајн
У: Мала енциклопедија Просвета . 3 , Р-Ш : општа енциклопедија / [редакциони
одбор Ото Бихаљи-Мерин... [и др. ] ; цртежи и улустрације Петар Бибић..и др.]. - 3.
изд.. - Београд : Просвета, 1978, стр. 50.
0/9(031)
НИБИС ИД : 1164
II 20530

27
REMBRANT Harmens van Rijn (Rembrandt Harmenszoon van Rijn)
U: Barok / [urednik Gordana Petrović ; prevod Svetlana Đurić]. - Beograd : ``Vuk
Karadžić``, 1980, str. 49–50.
72/75.034.7
НИБИС ИД : 50155
II 21457

28
REMBRANT, Harmenson van Rajn
U: Velika opšta ilustrovana enciklopedija Larousse . [Tom 4, (N-R)] : [enciklopedija u 5
tomova] / [urednik Vojin V. Ančić]. - Dopunjeno srpsko izd. - Beograd : Mono i Manjana,
2010, str. 2354–2355.
0/9(031)
НИБИС ИД : 118050
III 2181

29
РЕМБРАНТ, Харменсон Ван Рији
У: Нова енциклопедија у боји . 2, Л-Ш / [уредништво Татомир Анђелић.. и др.]. Београд : "Вук Караџић" ; Париз : Librairie Larousse, 1978, стр. 1507.
0/9(031)
НИБИС ИД : 35225
II 30174

30
ТРИФУНОВИЋ, Лазар
Rembrant (Rembrandt Harmeusz van Rijn) 1606–1669; Autoportret, Gradski muzej,
Keln / Lazar Trifunović
U: Galerija evropskih majstora : 100 reprodukcija u boji / Lazar Trifunović. - Beograd :
``Jugoslavija``, 1964, str. 50.
75(4)``14/17``
НИБИС ИД : 80019
III 1220

31
ХОЛИНГСВОРТ, Мери
Rembrant / Meri Hlingsvort
U: Umetnost u istoriji sveta / Meri Holingsvort ; uvod Đulio Karlo Argan ; [prevodilac
Jelena Dergenc]. - [1. izd.] . - Beograd : Evro, 2006, str. 340–343.
72/76(091)
НИБИС ИД : 10253
III 1858

32
ЏЕНСОН, Хорст Валдемар
Rembrant / Horst Valdemar Dženson, Entoni F. Dženson
U: Istorija umetnosti / H. V. Janson, Entoni F. Janson ; [prevod sa engleskog Olga Škarić
... et al.]. - Dopunjeno izd. / [dodatak napisali Miodrag Šuvaković ... et al.]. - Varaždin :
Stanek ; Novi Sad : Prometej, 2005, str. 583–586.
72/77(091)
НИБИС ИД : 5957
III 1816
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