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Harmenszoon Rembrandt van Rijn
1606 (Leyden-N ĚM) - 1669 (Amsterodam-NIZ)

Syn mlyná ře Harmena Gerritszoona, jenž p řijal p řídomek Rijn podle mlýna 
u Wittepoortu. 

Jako nejnadan ější ze sourozenc ů šel studovat; 1620 se zapsal na 
leydenské universit ě jako poslucha č literárních v ěd brzy však universitu 
opustil a vstoupil do u čení k místnímu malí ři 

Již jako proslulý malí ř se 1632 přestěhoval do Amsterodamu, kde žije -
krom ě několika cest po Holandsku - trvale až do smrti.

Je zahrnován objednávkami obrazů, zejména podobizen. 

1634 se oženil se Saskií van Uylenburgh

Začínal sbírat italské obrazy, sou časné i staré, drahé šperky, kostýmy a orientální
zbraně; měl nejv ětší sbírku antik. P řestože vyd ělával velké částky, jeho sb ěratelská
vášeň byla p říčinou jeho finan čních nesnází již na konci t řicátých let.





Od vystavení Noční hlídky (1642) se veřejné mínění obrátilo proti Rembrandtovi; 
dostával stále menší zakázky, brzy upadl do dluhů a v padesátých letech se finančně
zhroutil. 1658 došlo k aukci domu a sbírky; nevyrovnal se však se všemi věřiteli, takže 
dluhy rostly. 



. V posledních letech života žil Rembrandt v osamění (1662 zemřela Hendrickje, 
1668 syn Titus), 

Chudobu překonával odříkavostí a oproštěností. Je pochován ve Wcsterbeku. 
Rembrandtovo dílo patří k nejrozsáhlejším v novověkém malířství. Obsahuje asi 
800 obrazů, 300 grafických listů (většinou leptů a suchých jehel) a 2000 kreseb. 

Vyšel z caravaggiovského slohu 

Rembrandt se svou tvorbou odpoutává od uměleckého vývoje své doby a místa. 
Jako universálně nadaný umělec vyvrcholil holandskou malířskou tradici a 
zároveň vytvořil dílo, jež svou všelidskou hodnotou bude věčně aktuální



Danae



Samson oslepen Filištýny





Anatomie doktora Tulpa



Meditující učenec
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