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Resumé 

Kresby římských manýristů ve veřejných sbírkách České republiky 

 

Bakalářská práce se zabývá vybranými kresbami výtvarných umělců tvořících v Římě 

v období manýrismu, jejichž kresebná díla se nacházejí ve veřejných sbírkách na našem 

území. Jedná se o tyto umělce: Giulio Romano, Perino del Vaga, Polidoro da Caravaggio, 

Francesco de’Rossi zvaný Salviati, Giorgio Vasari, Marco Marcchetti da Faenza a Taddeo 

Zuccari. Obsahem práce je seznámení s funkcí kresby a jejím významem ve výtvarném umění 

šestnáctého století v římském manýristickém období.  

Dále obsahuje stručné životopisy umělců tvořících v Římě, popisy kreseb 

a charakteristiku veřejných sbírek České republiky. Z důvodů dostupnosti pramenů 

a možnostem vidět kresby v originále byly zvoleny kresby, které jsou u nás uloženy 

ve veřejných sbírkách. Jedná se o sbírku kreseb, kterou spravuje Národní galerie v Praze, 

kolekci kreseb uloženou v arcibiskupském zámku v Kroměříži, jejichž majitelem je 

Arcibiskupství olomoucké, kresebný soubor v Moravské galerii v Brně a sbírku kreseb 

grafického kabinetu Karáskovy galerie v Památníku národního písemnictví v Praze. Výlučně 

jde o figurální témata, studie postav, portrétů, náročnější skupinové ikonografické celky 

s biblickým nebo mytologickým námětem.  

Práce si klade za cíl vytvořit ucelený soupis pouze hodnotnější římské kresby ve výše 

uvedeném období a proniknout tak do tématu kresby, kresby studovat z hlediska pracovního 

postupu, tzn. zběžné náčrty (pensiero), studie (studio a schizzo) a definitivní kresbu (disegno). 

Důležitým aspektem pro vypracování bakalářské práce byla možnost vidět kresby 

v originále a zkoumat tak rozmanité technické zpracování a provedení kreseb. Jako podstatné 

se ukázaly drobné sběratelské značky, razítka a poznámky od českých nebo zahraničních 

badatelů. Přitom bylo zjištěno, že současný stav některých listů s kresbami není právě 

nejlepší. Z důvodu přirozeného stárnutí a nepříznivých účinků světla nebo vlhkosti je řada 

listů poškozena i mechanicky, povrchovým otěrem kresby, roztřepenými okraji a používáním 

většinou nevhodných lepidel k přichycení kreseb do alb. Některé kresby se podařilo zdárně 

restaurovat, jiné na zásah restaurátorů čekají. Zajímavé se rovněž ukázalo skladování 

a uložení kreseb.  

 



   

 

Záměrem práce není opravovat publikované odborné články a výstavní katalogy. 

Kresby byly již popsány a autorství připsána. Tématem kresby by bylo zajímavé se dále 

zabývat. Zaměřit se na určité období, prohlubovat znalosti a v neposlední řadě neustále 

pozorně zkoumat další a další kresby. Jedině pečlivým studováním lze zdárně proniknout 

do složité problematiky kreseb nejen starých mistrů. 
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