
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДИЗАЙН „Елисавета Вазова“

10 от най-известните 
художници в историята



01

02

03

04

Съдържание

Клод Моне

Салвадор Дали

Леонардо Да Винчи

Винсент Ван Гог

06

07

08

09

05 10

Пабло Пикассо Анди Уорхол

Анри Матис

Йоханес Вермер

Едвард Мунк

Рене Франсоа Гислейн
Магрит



Леонардо Да Винчи

o Роден във Винчи, Италия, нелегитимен 
син на селска жена и успешен нотариус, 
той започва живота си, изправен пред 
трудности и неизвестност.

o Без привилегия за формално
образование, Да Винчи стартира
самостоятелна образователна
програма.

o Да Винчи е учен, математик,инженер, 
изобретател,художник, скулптор, 
архитект, ботаник, музикант, 
писател, философ.





Винсент Ван Гог
o Картините на Винсент Ван Гог са сред най-
известните, копирани и значими в историята на 

западното изкуство. Ван Гог използва умело 
цветовете, нанася по иновативен начин боите по 
платното и възпроизвежда по невероятен начин 
формите и предметите. Той е сред първите 

пост-импресионисти. Роден е на 30 март, 1853 г. 
В заможно семейство, в малко нидерландско селце 

близо до белгийската граница. До смъртта си през 
1890 г., когато е само на 37 години, Ван Гог 

създава над 2100 творби. Не е продал нито една 
картина, докато е бил жив. Той е самоук художник 
и е започнал да рисува чак на 27 години. За живота 
на Винсент знаем от 820-те писма, които той е 

написал на по-малкия си брат Тео, който го е 
подкрепял финансово и емоционално.





Пабло Пикассо
• Па́бло Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа ́н 

Непомусе ́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа ́но де ла 
Санти́сима Тринида ́д Кли́то Ма́ртир Патри́сио 
Руи́с и Пика́со е испански художник и скулптор, 

който е прекарал по-голямата част от живота 
си във Франция. Занимава се 

с живопис, керамика, колажи, графика и т. н. Той е 
изключително продуктивен художник. Неговото 
творчество преминава през много и различни 
периоди. Създател е на кубизма(заедно с Жорж 
Брак), преминава през сюрреализма, но остава 

един от най-големите художници, повлияли 
изключително много развитието на 

изобразителното изкуство на XX век. Признат е за 
най-значимия художник за последните 100 години, 

както и за най-скъпия и най-крадения.





Клод Моне

• Клод Моне е пример за малцината 
записали името си със златни букви в 

историята – основателят на 
импресионистичната живопис във 
Франция. Той е най-значимият и 

определящ практик на философското 
движение, което вярва, че изразяването 

на човешките емоции, мисли, идеи и 
светоразбиране са безусловно свързани с 

природата. Моне използва различни 
техники и видове бои, за да постигне 

амбицията си да документира 
идиличните картини на красивата, 

пъстра и спокойна френска провинция.





Йоханес Вермер
• Йоханес Вермѐр ван Делфт е нидерландски 

художник, майстор на битовата живопис и 
жанровия портрет. Днес е считан за един от най-
великите живописци от Нидерландския Златен век, 
редом с Рембранд ван Рейн и Франс Халс. Известен 

е като Йоханес Вермер, Вермер ван Делфт, а 
също и като Ян Вермер.Прекарва целия си живот в 

родния си град, Делфт. Прието е авторството 
му на около 35 картини. Специфично за него е 

майсторството, с което предава светлината в 
своите картини. Вермер рисува предимно жанрови 
картини и портрети, като изключение правят 
два градски пейзажа. Герои в творбите му са 
различни представители на нидерландското 

общество от 17 век: от обикновената трудеща се 
млекарка до богатите търговци и знатни хора в 

техните просторни къщи. В картините на 
Вермер могат да се доловят религиозни и научни 

конотации.





Едвард Мунк
• Едвард Мунк е норвежки 
художник-експресионист и 

автор на гравюри. Неговата 
силна и емоционално 

наситена трактовка на 
страданието силно повлиява 
на развитието на немския 

експресионизъм от началото 
на 20 век. Една от най-
известните му творби е 

„Викът“ от 1893.





Салвадор Дали
• Салвадор Фелипе Хасинто Далѝ и Доменек, 

известен с артистичното си име Салвадо ̀р Далѝ, е 
испански каталунски художник сюрреалист, автор 
на световноизвестни произведения в областта на 

живописта, графиката, скулптурата, 
бижутерията, филми и книги. Художническите 

умения в неговите творби се приписват на 
влиянието и възхищението от майсторите на 

Ренесанса. Той е и много добър чертожник. 
Изгражда личен и твърде разпознаваем стил, който 

всъщност е доста еклектичен. Далѝ има силно 
въображение и понякога необичайно поведение със 

забележителна склонност към нарцисизъм и 
мегаломания, които имат за цел да привлекат 

общественото внимание. Неговият ексцентризъм 
понякога привлича повече внимание от самото му 

творчество и критиците го тълкуват като 
рекламен трик.





Анди Уорхол
• Анди Уорхол е американски художник, водещ 

представител на течението поп арт. След 
успешна кариера като илюстратор на 

реклами, той става световноизвестен със 
своята работа като художник, авангарден 
кинорежисьор, звукозаписен продуцент и 
писател. В центъра на творчеството на 

Анди Уорхол е общата представа за 
американската култура. Той рисува пари, 

доларови знаци, храна, женски обувки, 
известни личности и изрезки от вестници. 

За него тези предмети олицетворяват 
американските културни ценности. Освен 

изкуството, Анди Уорхол е доста 
популярен и с твърдението си:  „Моята 
нова реплика е, че след 15 минути всички 

ще бъдат известни“.





Анри Матис
• Анри-Емил-Беноа Матис е френски художник 

и скулптор, известен с умелото използване 
на цветовете и с флуидния и оригинален 
рисунък. Наред с Пабло Пикасо и Марсел 

Дюшан, Матис обикновено е приеман за един 
от тримата художници, довели до 

революционните промени в пластичното 
изкуство в началото на 20 век, които водят 

до значимо развитие в художественото 
изкуство и скулптурата. Макар 

първоначално да е определян като „див“, през 
20-те години той все повече се превръща в 

основния защитник на класическата традиция 
във френската живопис. Майсторството на 

езика му на изразяване, проявяван в 
продължение на повече от половин век, донася 
на Матис признанието като водеща фигура 

на модерното изкуство.





Рене Франсоа 
Гислейн Магрит

• Рене Франсоа Гислен Магрит е 
белгийски художник- сюрреалист , 
който става добре известен със 

създаването на редица остроумни и 
провокиращи размисъл образи. Често 
изобразявайки обикновени предмети в 
необичаен контекст, работата му е 

известна с това, че предизвиква 
предварителните възприятия на 
наблюдателите за реалността. 

Неговите изображения са повлияли на 
поп изкуството , минималистичното 
изкуство и концептуалното изкуство
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