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I když se narodil ve vestfálském Siegenu, 
kam odešel z náboženských důvodů 
jeho otec, významný protestantský 
soud ce, vrátil se Rubens po jeho smrti 
do Antverp, kde byl vychováván v kato-
lické víře. Zde se rovněž věnoval studiu 
malířství. Svoje znalosti mohl maximálně 
prohloubit během osmiletého studijního 
pobytu v Itálii. S velkým zápalem studoval 
zejména antické sochy a díla vrcholné 
italské renesance. Velmi ho přitahovala 
tvorba Tiziana a Michelangela. Po návra-
tu do Antverp pak tyto zkušenosti zúročil.
Zde se v roce 1609 oženil s Isabellou 
Brantovou, se kterou o rok později v ulici 
Vaartstraat koupil dům. Rozsáhlý poze-
mek umožnil Rubensovi původní stavbu 
rozšířit o zastřešenou půlkruhovou gale-
rii soch a vlastní atelier, nově vybudoval 
vstupní portikus, vnitřní dvůr a barokní 
zahradu s pavilonem. Uprostřed Antverp 
tak vzniklo italské „palazzo“, které do-
konale reflektovalo jeho umělecké ide-
ály: italskou renesanci a umění Starého 
Říma. Ve svém domě Rubens shromáž-
dil úctyhodnou sbírku antických soch 
a pláten, které přitahovaly mezinárodní 
pozornost. Nádhera zde vystavená ne-
měla široko daleko žádnou konkurenci.
V domě navštěvovali Rubense i jeho žáci 
(nejznámější je Antony van Dyck, pozděj-
ší zakladatel aristokratického portrétu), 
přátelé i spolupracovníci. Narodily se 
zde rovněž jeho děti a vznikla zde pře-
vážná část jeho díla. Rubens vytvořil 
většinu velkých kompozic úplně sám. 
Pokud pověřil svoje spolupracovníky 
rozpracováním skic, velmi pečlivě vše 

Rubensův dům v Antverpách

Petr Pavel Rubens zaujímá v dějinách umění zcela nezastupitelné místo jako významný představitel 
barokního malířství 17. století. Jeho osobnost je spojena s městem Antverpy díky nádhernému obydlí, 
které se tak stává tichým svědkem každodenního života movitých občanů uměleckého světa 17. století.

Portikus navržený mistrem Rubensem je dokladem malířova okouzlení italským umě-
ním. Jeho tvar vychází z triumfálního vítězného oblouku, střední část je inspirována 
římskou stavbou Porta Pia od Michelangela. Nad portikus Rubens umístil dvě sochy 
římských bohů: Merkura, boha malířů a Minervu, bohyni moudrosti. Portikus spojuje 
vnitřní dvůr s barokní zahradou, v pozadí je další Rubensova stavba: zahradní pavilon

Napojení původního objektu na Rubensovu dostavbu
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kontroloval a netoleroval žádnou chybu. 
Jeho obrazy jsou snadno identifikovatel-
né podle kyprých postav žen představu-
jících dobový ideál krásy (např. Tři grá-
cie). Maloval ale také portréty a obrazy 
s náboženskou tématikou. Některé dnes 
zdobí místní katedrálu Panny Marie. Na 
rozdíl od svého součastníka Rembrandta 
ale neměl ve velké oblibě autoportrét. 
Namaloval jen čtyři a zobrazil se na nich 
v důstojné civilní podobě, nikdy jako ma-
líř. Malířskou profesi občas obohatil svou 
činností diplomata. V domě žil a tvořil až 
do své smrti v roce 1640.
Dům si zachoval původní tvář až do polo-
viny 18. století, kdy byl bohužel zcela zre-

konstruován. Portikus a zahradní pavilon 
jsou dnes jediným zbytkem původního 
stavu 17. století. Zůstaly takřka netknuty. 
Zato části Rubensovy sbírky jsou dnes 
roztroušeny po celém světě. 
Další rekonstrukce domu proběhla ve 
čtyřicátých letech. K jeho uvedení do 
podoby v  umělcově době byly použity 
i dvě zachovalé prastaré rytiny jeho pů-
vodního majitele. Dnes je dům bezpochy-
by největším návštěvnickým magnetem 
půvabných Antverp. I když vypadá zvenčí 
poměrně nenápadně, překvapí návštěv-
níka ohromující prohlídka rozsáhlého 
interiéru. Ta zahrnuje prakticky všechny 
místnosti přízemí a prvního patra, privátní 
prostor, galerii obrazů, galerii antických 
soch, mistrův ateliér i ateliér jeho žáků. 
Představuje prostory, kde vznikala uměl-

cova malířská díla, ale i místnosti intim-
ní, jež dokladují privátní složku malířova 
života. Na svoje si přijdou milovníci ma-
lířského umění, ale i zájemci o historický 
nábytek. Ani 400 let od doby svého nej-
většího rozkvětu dům neztratil nic ze své 
autentičnosti a mysticismu.

Zdroj: tiskové materiály muzea

Další ukázky z domu Petra Pavla 
Rubense najdete v pdf verzi 

tohoto článku na portálu
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Každý volný prostor včetně sloupků scho-
diště je vyplněn nějakou dekorací

Galerie soch půlkruhového půdorysu s mramorovým obložením vznikla dle návrhu 
P.P. Rubense, který vlastnil mimo jiné i nemalou kolekci antických soch včetně busty 
Senecy. Jeho stoická filosofie měla na umělce velký vliv, proto se Seneca často 
objevuje i na jeho plátnech

Na začátku 17. století patřilo k „dobrým 
zvykům“ bohaté buržoazie shromažďo-
vat umělecké objekty. Ty se zpravidla 
umísťovaly do místnosti „constcamer“. 
Rubensova sbírka byla nejbohatší z ce-
lého Nizozemí. Obsahovala výlučně ital-
ská nebo vlámská díla 16. a 17. století. 
Bohatý umělec se obklopoval věcmi, 
které miloval a snažil se je imitovat, sou-
časně to byla výhodná investice případně 
objekt jeho byznysu

Náročná dekorace stěn a vybavení jídelny masivním nábytkem stvrzují sociální status 
majitele. Zde je rovněž umístěn jeden ze čtyř mistrových autoportrétů
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První místností prohlídkové trasy je kuchyně vybavena spoustou nádobí z kovu a majoliky. Zátiší od Rubensova přítele Alexandra 
Adriaenssena znázorňuje drůbež, která se v Rubensova době běžně konzumovala (např. křepelky). Obrazy tvoří hlavní složku 
dekorace domu

Drobné sběratelské objekty jako antické mince, fosilie, vzácné kameny a exempláře hmyzu byly umísťovány do tzv. kabinetů, 
subtilního úložného nábytku s množstvím zásuvek a tajných skříněk vyrobeného z vzácných materiálů. Antverpy byly v 17. sto-
letí evropským centrem výroby těchto půvabných nábytkových skvostů. Vnitřní strana dvířek uzavírajících přístup k zásuvkám, 
víko kabinetu a čela zásuvek jsou zdobeny podle návrhu P.P. Rubense. Nejčastěji se používala biblická a mythologická témata
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Křeslo s očalouněným sedákem a opěradle neslo označení „španělská židle“, a to 
kvůli použití dekorativních čalounických hřebíků. Vycházelo tvarově z modelů 16. 
století a v případě movitějších majitelů bylo dokončeno usní s vyraženými ozdob-
nými motivy. Rubens ho nechal vyrobit z ořechového dřeva v roce 1633, když byl 
jmenován čestným doyenem místní malířské gildy Saint-Luc. Na zadní straně křesla 
bylo vyraženo zlatým písmem jeho jméno. Opěrák byl ozdoben soškami lvů, symboly 
síly. V 17. století se tato křesla umísťovala ke zdi

Ještě koncem 17. století nebylo výjimkou umísťovat postel do centra společenského 
dění hlavní obytné místnosti pokud možno co nejblíže ke zdroji tepla. Umístění lůžka 
do ložnice bylo vyhrazeno těm nejbohatším lidem. Drapérie spuštěné z baldachýnu 
chránily spáče před chladem a uplatňovaly se rovněž jako významný dekorační 
prvek. Barevně často navazovaly na ostatní textilie místnosti. Bohatě vyřezávané 
lůžko z dubového dřeva je krátké. V té době se spalo v poloze polosedě, ta byla 
považována za nejzdravější vzhledem procesu trávení a krevnímu oběhu. Přístup 
ke zvýšené lehací ploše ulehčoval stupínek

Významnou součást věna nevěsty představovalo prádlo. Bylo současně znakem 
vyššího sociálního statutu dané rodiny. Péče o něj patřilo k hlavním povinnostem 
paní domu. Proto zaujímal v domovním mobiliáři významné místo lis na prádlo a prá-
delní skříň. Prádlo se většinou pralo a bělilo mimo dům. Následně bylo vyžehleno na 
žehlicím stole pokrytém tenkým vlněným potahem. Pečlivé složení do požadovaného 
tvaru a slisování na těžkém lisu bylo poslední fází celé operace


