
 

 

PETER PAUL RUBENS 

Nascido: 28 de junho de 1577 ; Siegen, Alemanha * 

Morreu: 30 de maio de 1640 ; Antuérpia, Bélgica * 

Nacionalidade: flamengo 

Movimento de arte: barroco 

Escola de Pintura: Escola Flamenga , Escola Antwerp 

Campo: pintura 

Influenciado por: Ticiano Vecellio , Pieter Bruegel the Elder , Caravaggio , Hans Holbein the 

Younger 

Influenciou: Gustave Courbet , Frans Hals , Rembrandt , John Constable , Theodore 

Gericault , Eugene Delacroix , Rosa Bonheur 

Professores: Tobias Verhaecht , Adam van Noort , Otto van Veen 

Alunos: Anthony van Dyck , Jacob Jordaens , Frans Snyders 

Amigos e colegas de trabalho: Diego Velazquez 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens  

 
 

Um pintor flamengo, o estilo barroco de Peter Paul Rubens enfatizou o movimento, a 

sensualidade ea cor. Embora ele tenha sido criado como uma peça católica e pintada da 

Contra-Reforma da igreja, ele nasceu em uma família protestante. Em 1568, sua mãe e seu 
pai fugiram da Holanda espanhola devido à perseguição de protestantes. Jan Rubens, o pai 

de Peter Paul, começou um caso sórdido com a mulher a quem ele era assessor judicial, 

Anna da Saxônia. Seu pai foi preso pelo caso e dois anos após sua morte, Peter e sua família 

retornaram a Antuérpia, na Holanda, e a partir dos 12 anos foi criado como 
católico. Começou seu aprendizado artístico aos 14 anos e completou sua educação em 

1598, quando se tornou um pintor mestre independente.  

 

Durante sua carreira, Rubens viajou para a Itália e a Espanha, e foi influenciado pelas ótimas 
obras de Titian, Veronese e Tintoretto, bem como Leonardo da Vinci, Raphael e 

Michelangelo. Ele retornou a Antuérpia após a morte de sua mãe em 1608, e permaneceu lá 

como pintor do tribunal para o Arquiduque da Áustria e recebeu privilégios especiais como 

pintor e diplomata do tribunal. Em 1610, Rubens entrou na casa que se tornaria seu estúdio, 
onde ensinava estudantes e criava a maioria de suas pinturas. Esta casa tornou-se o Museu 

Rubenshius. Seus estudantes, amigos e colaboradores mais famosos eram Frans Snyders, 

Anthony van Dyck e Jan Brueghel the Elder.  

 
Ao longo de sua vida, ele foi invocado não apenas como um mestre pintor, mas aquele cujos 

talentos diplomáticos eram exigidos por muitos tribunais. Entre 1627 e 1630, ele viajou 

entre a Inglaterra e a Espanha, tentando criar uma trégua entre as duas nações. Ele foi 

cavaleiro pelo monarca espanhol, Philip V e o rei inglês, Charles I. A Universidade de 

Cambridge também lhe concedeu um mestrado de honra.  
 

Quatro anos após a morte de sua primeira esposa, Rubens, que tinha 53 anos na época, era 

casado com um filho de 16 anos chamado Helene Fourment, que ele usava como modelo em 

muitas de suas pinturas posteriores. Seu gosto pela mulher cheia revelou desde então o 
termo "Rubenesque", que ainda é usado no holandês para se referir a essas mulheres. 

 
OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/peter-paul-rubens/all-works 
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