
 

Univerzita Karlova v Praze 

Katolická teologická fakulta 
Ústav dějin křesťanského umění 

Dějiny křesťanského umění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johana Krůfová 
 

Kresby římských manýristů ve veřejných sbírkách 
České republiky 

 
bakalářská práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 
 
 

2008 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených 

pramenů a literatury“. 

 

V Praze dne 25.7.2008                                                       Podpis:……………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu PhDr. Martinu 

Zlatohlávkovi, Ph.D. za vstřícnost, cenné rady, poskytnutí materiálů a za možnost nahlédnout 

do kresebných sbírek. 

 



 

Obsah 

Úvod ...........................................................................................................................................1 

Přehled literatury ........................................................................................................................4 

1. Kresba v 16. století .............................................................................................................6 

2. Římské manýristické období ............................................................................................11 

2.1. Politická situace v Římě v letech 1520-1580, vyplenění Říma................................11 

2.2. Umělecký vývoj v  Itálii před rokem 1527 a po něm...............................................13 

2.3. Postavení Říma v oblasti umění před jeho dobytím.................................................15 

2.4. Situace po vyplenění Říma, počátky manýrismu .....................................................16 

3. Katalog kreseb římských manýristů .................................................................................20 

3.1. Giulio Pippi zvaný Giulio ROMANO......................................................................20 

3.1.1. STUDIE K TANČÍCÍ FIGUŘE ...........................................................................21 

3.1.2. JUPITER A JUNO ...............................................................................................22 

3.1.3. FRAGMENT VÝZDOBY S POSTAVOU SEDÍCÍHO ANDĚLA A HLAVOU 

LVA .....................................................................................................................24 

3.2. Piero di Giovanni Bonacorsi zvaný Perino del VAGA............................................25 

3.2.1. KRISTUS A SETNÍK NEBOLI UZDRAVENÍ SETNÍKOVA SLUHY ............26 

3.3. Polidoro Caldara zvaný Polidoro da CARAVAGGIO.............................................28 

3.3.1. KRISTUS UKLÁDÁN DO HROBU - dílna........................................................29 

3.4. Francesco de´Rossi zvaný SALVIATI .....................................................................30 

3.4.1. STUDIE ŽENSKÉ POLOPOSTAVY A RUKOU. NÁVRH PRO ALEGORII 

MÍRU...................................................................................................................31 

3.4.2. PALLAS ATHÉNA..............................................................................................32 

3.5. Giorgio VASARI......................................................................................................33 

3.5.1. ZJEVENÍ ABRAHAMOVI PŘI BOŽIŠTI MAMRE..........................................35 

3.5.2. SEDÍCÍ ŽENA S KOTVOU A PŘESÝPACÍMI HODINAMI - NADĚJE .........36 

3.5.3. SOUBOR KRESEB..............................................................................................37 



 

 

3.6. Marco MARCCHETI da Faenza ..............................................................................41 

3.6.1. SEDÍCÍ ŽENSKÁ POSTAVA (recto), NAROZENÍ P. MARIE (verso) ............41 

3.7. Taddeo ZUCCARI....................................................................................................42 

3.7.1. NÁVRH FRESKY S KARYATIDAMI, SEDÍCÍ ŽENOU A HISTORICKÝM (?) 

VÝJEVEM...........................................................................................................43 

3.7.2. EVANGELISTA LUKÁŠ (recto), DVĚ SKICI MUŽSKÝCH AKTŮ 

VE SCHOULENÉ POLOZE (verso) ..................................................................44 

3.7.3. NAVŠTÍVENÍ P. MARIE (verso), ORNAMENTÁLNÍ STUDIE (recto) ..........46 

4. Historie veřejných sbírek kreseb České republiky ...........................................................48 

4.1. Sbírka kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze.........................................48 

4.2. Sbírka kreseb olomouckého arcibiskupství ..............................................................49 

4.3. Sbírka kreseb v Moravské galerii v Brně .................................................................50 

4.4. Sbírka kreseb grafického kabinetu Karáskovy galerie .............................................51 

Závěr.........................................................................................................................................53 

Obrazová příloha ......................................................................................................................54 

Seznam vyobrazení...................................................................................................................55 

Seznam použité literatury .........................................................................................................86 

Seznam zkráceně citované literatury ........................................................................................91 

Annotation ................................................................................................................................94 

Resumé .....................................................................................................................................95 

 

 



1 

Úvod 

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. 

Záměrem bakalářské práce je proniknout do zajímavého odvětví výtvarného umění – 

kresby. Téma kreseb římských manýristů bylo zvoleno z důvodů bližšího poznání jejich 

tvorby ve vymezeném období v rozmezí let 1520-1580 a nacházejících se na území České 

republiky. Polovina druhého desetiletí šestnáctého století byla dobou, kdy se plně projevil 

manýrismus a rychle se rozvinul ke svým nejradikálnějším formám. Tyto formy jsou patrné 

i na těchto kresbách. Z důvodu dostupnosti pramenů a možnostem shlédnout kresby 

v originále byly vybrány kresby, které jsou uloženy v českých a moravských veřejných 

sbírkách. Italské kresby jsou zde zastoupeny v několika státních či církevních institucích. 

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

celky s biblickým nebo mytologickým námětem. 

Nejpodstatnější pro téma bakalářské práce byla možnost spatřit kresby v originále. 

Nahlédnout tak do kresebných sbírek českých institucí jako je Národní galerie v Praze, 

Arcidiecézní muzeum v Olomouci, kde se momentálně nachází kolekce kreseb ze zámku 

v Kroměříži, jejichž majitelem je Arcibiskupství olomoucké, Moravská galerie v Brně 

a Památník národního písemnictví v Praze. V kresbách detailně zkoumat odlišnosti 

kresebných technik, rozdílné rukopisy kreslířů a kvalitu kreseb. Studovat zpracování 

a tónování papíru, popřípadě vodoznaky, které do určité míry napomáhají upřesnit 

provenieční a časové zařazení. Jako velmi důležité se ukázaly drobné sběratelské značky 

a poznámky od českých nebo zahraničních badatelů. Při prozkoumávání 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 použitím většinou nevhodných lepidel 

k přichycení kreseb do alb. Některé kresby se podařilo zdárně restaurovat, jiné na zásah 

restaurátorů čekají. Zajímavé rovněž bylo seznámit se se skladováním a uložením kreseb. 
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Cílem práce není opravovat publikované odborné články a výstavní katalogy. Kresby 

byly již popsány a autorství připsána. Díky systematickým výstavám jednotlivých škol nebo 

kreslířských osobností se vytvořila jistá měřítka a záchytné body pro určení jednotlivých 

prací, které byly po dlouhou dobu většinou anonymní, nebo často nesly zidealizované připsání 

podle zbožných přání soukromých sběratelů. Z finančních důvodů se další kresby do státních 

institucí s největší pravděpodobností nakupovat nebudou. Spíše se budou měnit atribuce 

kreseb nacházejících se ve veřejných sbírkách na našem území nebo u soukromých majitelů. 

Další možností je, že se náhodně objeví kresby „kdesi ukryté“, například v archivech a bude 

zapotřebí jim autorství připsat. 

V českých veřejných sbírkách se nachází řada kreseb připsaných umělcům z období 

římského manýrismu, jejich dílně, nebo se jedná o dobové kopie. Práce si však klade za cíl 

postihnout ucelený soupis pouze hodnotnější římské kresby ve výše uvedeném období. 

Pozornost proto není věnována například dekorativním návrhům Giulia Romana a jeho dílny. 

Tyto kresby jsou v dnešní době uloženy v knihovně premonstrátů ve Strahovském klášteře. 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola pojednává 

o funkci kresby a její roli v umění šestnáctého století. Kresba se stala principem všech druhů 

výtvarného umění, klíčem k úspěchu v uměleckém tvoření. Platila za základ, východisko 

a přinejmenším první část tvůrčího aktu především v malířství. Kapitola druhá obsahuje 

charakteristiku manýristického období v Římě. Je rozdělana na čtyři podkapitoly. První 

podkapitola je zaměřena na politickou situaci v Římě v čase, kdy armáda Karla V. zaútočila 

roku 1527 na Řím a nastalo hrůzné plenění, tzv. „sacco di Roma“. Pro současníky byla tato 

zkáza božím soudem i viditelným koncem renesančního pohanství. Druhá podkapitola 

nastiňuje umělecký vývoj v Itálii před vypleněním Říma a po něm, vztah mezi výtvarnou 

kulturou a společností, uplatnění role umělce v období 16. století. Postavení samotného Říma 

v uměleckém světě před jeho dobytím rozebírá část třetí, kdy v čele papežského státu stály 

významné osobnosti, které podporovaly rozvoj kultury a umění a zvaly do města nejlepší 

umělce. Čtvrtá podkapitola vypovídá o situaci po děsivém plenění ve věčném městě. Jakkoli 

měla zhouba Říma hluboké důsledky pro papežství, naštěstí se nepřerušilo vytváření umění 

ve městě natrvalo. Michelangelo byl papežem Klementem VII. povolán zpět do Říma. Řada 

římských umělců, uprchlých roku 1527 se sice nevrátila, ale objevila se skupina nových 

vynikajících tvůrců, narozených většinou kolem roku 1510. Do této doby lze klást počátky 

nového výtvarného slohu, později nazývaného manýrismus, jenž se vyvíjel na základech děl 

velikánů Raffaela a Michelangela. 
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Hlavnímu tématu bakalářské práce, konkrétními kresbami římských manýristů, 

se věnuje třetí kapitola. Uspořádání vybraných kreseb bylo zvoleno formou katalogu. 

Pod názvem kresby jsou uvedeny nám známé poznatky jako: technika, papír, rozměry, 

poznámky, provenience, literatura, inventární číslo a název instituce nebo sbírky, ve které je 

kresba uložena. Důraz je kladen na rozbor jednotlivých kreseb a případný popis ostatních děl, 

u kterých lze najít přímé paralely s uvedenými studiemi z českých sbírek. Popis je sestaven 

z dostupné české literatury s přihlédnutím na zahraniční badatele. Pro celkový přehled je 

katalog doplněn stručnými životopisy umělců a snaží se obsáhnout inspirační zdroje a vlivy, 

které na ně působily. Práce nakonec ve čtvrté kapitole zahrnuje stručnou historii konkrétních 

veřejných sbírek kreseb České republiky, ve kterých se nacházejí vybrané římské 

manýristické kresby. Jedná se o sbírku kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze, 

v olomouckém arcibiskupství, v Moravské galerii v Brně a sbírku kreseb grafického kabinetu 

Karáskovy galerie. 

 

Používané zkratky v bakalářské práci 

i. č. (inventární číslo kresby) 

k. č. (katalogové číslo kresby) 

kat. č. (katalogové číslo kresby) 
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Přehled literatury 

Literatura zabývající se obecně kresbou je v bakalářské práci zastoupena českými 

autory, konkrétně A. Matějčkem – Historické poznámky o kresbě z roku 1934 v časopisu 

Umění. Smyslem kresby v jejích začátcích se zabývá L. Hlaváček také v Umění v roce 1975, 

P. Preiss kresbu popisuje v několika svých knihách a úvodech týkajících se renesančního 

umění, za všechny lze jmenovat Panoráma manýrismu a Michelangelovy kresby, 

M. Zlatohlávek podává jasný přehled o kresbě ve stati Role kresby v umění šestnáctého století 

z roku 1995. 

Kapitola o manýristickém období v Římě vychází ze studie sociálních dějin italské 

renesance P. Burkeho Italská renesance, poprvé vydané roku 1972. Kniha francouzského 

historika umění A. Chastela z roku 1984 Vyplenění Říma interpretuje tuto událost jako 

kulturní a umělecký fenomén, pozorně si všímá kontrastu mezi vzkvétajícím světem 

renesančního umění a proměnou tohoto světa po vyplenění Říma. S. J. Freedberg podává 

v práci Painting in Italy 1500-1600, poprvé publikované roku 1971, přehled italského 

malířství vrcholné a pozdní renesance. Obecné dějiny umění jsou shrnuty A. Matějčkem 

Dějiny umění v obrysech z roku 1951 a A. Martindalem Člověk a renesance, vydané 

v originále roku 1966. Vasariho Životy s překladem P. Preisse (J. Vladislava) z roku 1977 

a Vlastní životopis B. Celliniho nás spravují o životě tehdejší společnosti. V roce 1992 

P. Wittlich popisuje ve druhé kapitole Literatury k dějinám umění vznik teorie umění 

a životopisů umělců. Kapitoly o umění a kultuře šestnáctého století jsou bohatě „vykresleny“ 

v knize P. Preisse Panoráma manýrismu z roku 1974. 

Literatura věnovaná italské kresbě z českých a moravskoslezských sbírek se formovala 

na základě několika výstav staré kresby. Roku 1910 a poté v roce 1948 byla v Brně 

uspořádána rozsáhlá výstava kreseb z majetku továrníka A. Skutezkého, další výstavy italské 

kresby proběhly v Praze roku 1949 a 1952, v Bratislavě v roce 1953 a roku 1962 ve Zlíně. 

Katalogové zpracování se zaměřilo pouze na soupisy kreseb. Výstava v Brně roku 1967 

podnítila dr. H. Kusákovou-Knozovou k vydání katalogu Italská renesanční a barokní kresba 

ze sbírek Moravské galerie z roku 1969. Některá odvážná připsání jsou dnes překonána, 

ale katalog slouží pro výchozí seznámení se se sbírkou italských kreseb v Brně. Kresbou 

v Opavě a v Brně se zabýval L. Konečný. Roku 1977 se v Grafické sbírce Národní galerie 

v Praze konala výstava starých kreseb, ze kterých byl sestaven pouze seznam vystavených 

děl. M. Togner se v letech osmdesátých začal více věnovat sbírce starých kreseb 
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arcibiskupství v Kroměříži. Řada jeho poznatků vyšla časopisecky a výsledky bádání byly 

sestaveny do katalogu z roku 1996 Kresby starých mistrů ze sbírek arcibiskupství 

olomouckého. V roce 1989 byl P. Mazourkem vydán katalog s názvem Benátské kresby 

z Moravské galerie v Brně. M. Zlatohlávek ve spolupráci s G. Bora vydal roku 1995 katalog 

Kresby z Cremony. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě. Další publikací 

zabývající se italskou kresbou je katalogové zpracování M. Zlatohlávka a dalších odborníků 

z roku 1996 Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika, u většiny kreseb 

z Národní galerie v Praze se jedná o první publikování. 

V současné době vychází větší množství studií a katalogů zabývajících se kresbou než 

tomu bylo dříve. Za všechny uvádím novější práce zahrnující italskou kresbu - Disegno 

veneto. Benátská kresba 16.-18. století z českých, moravských a slezských sbírek od 

Z. Kazlepky z roku 2003 a například katalog M. Tognera Italská kresba 17. století: sbírka 

Antonína Martina Lublinského ve Vědecké knihovně v Olomouci, vydaný v roce 2006. 

Informace o kresbách vztahující se k bakalářské práci nalezneme v řadě zahraničních 

publikací. Kupříkladu za všechny práce: J. A. Gere (Taddeo Zuccaro. His Development 

studied in his Drawings, London 1969, Taddeo Zuccaro: „Addenda et Corrigenda“, Master 

Drawings 33, 3, 1995), C. Robertson (Il Gran Cardinale: Alessandro Farnese, Patron 

of the Arts, New Haven and London, 1992), L. Wolk-Simon („Review of Drawings by 

Raphael and his School in Stockholm and Some Related Sheets“, Master Drawings, 32, 4, 

1994), C. M. Goguel (Francesco Salviati (1510-1563), Ou la bella maniera, katalog výstavy 

v Musée Louvre, Paris 1998). C. A. Luchinat (Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori 

del Cinquecento, 1999). 

Poslední část o historii veřejných českých sbírek vychází z materiálů a příspěvků 

odborníků: M. Zlatohlávka, P. Kroupy, R. Dačevy, M. Tognera, H. Kusákové-Knozové a Z. 

Kazlepky. 
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1. Kresba v 16. století 

Funkcí a poslání kresby bychom mohli označit bezpočet a všechny by měly své 

opodstatnění. Kresba má jednu z nejbohatších možností vystihnout rozmanitost lidského nitra 

a osobitost umělcovy individuality, když je relativně omezena jednoduchostí výrazových 

prostředků. Zpravidla se stává záznamem výtvarné myšlenky, která je bezprostředně poutána 

na niterní lidský kreslířův svět, než na dobu, ve které žije. Není však abstraktním nadčasovým 

dílem, ale doba jejího vzniku je skryta v jejích vnitřních pravidlech, více než je tomu 

u ostatních druhů výtvarného umění.1 

Kresba jako mluvčí harmonie vymezuje správné proporce a vztahy.2 Vytyčuje prvotní 

záměr obrazu, zpřesňuje, prozrazuje smysl pro jasnost a harmonii, ale také napovídá 

nejrůznější ohlasy a vlivy.3 

Hodnocení kresby prošlo od konce renesance složitým a nejednou protikladným 

vývojem. V té době byla poprvé pochopena jako zvláštní tvůrčí disciplína a zaujímala jedno 

z hlavních postavení ve vztahu umění ke skutečnosti.4 Stala se základem pro malířství, 

sochařství a architekturu. Formulovala záměr, myšlenku, první nápad, který byl dále upřesněn 

rozvržením kresby, její modelací a pozorováním detailů. Cennino Cennini, později také Leon 

Battista Alberti, ve svých spisech popisují kreslení jako dílenskou praxi a kresba 

tak zaznamenává takový úspěch, že se nabývalo přesvědčení, že je plna myšlenky, která sahá 

přes lidské možnosti. Kresba je tedy ve vzkvétajícím šestnáctém století naplněna božskou 

ideou. Neobyčejná váha se kladla na praktikování kresby. Jednalo se o cvičení nebo přípravné 

a studijní umělcovy práce, písemné úvahy o této umělecké činnosti, samotné utváření teorie 

kresby, italsky „disegno“, dále i vystupňovaný zájem o kresbu samotnou a počátky 

sběratelství a uchovávání. V roce 1549 nazval Antonio Doni svůj spis Disegno. Jeho teorie 

a úvahy prohlubují a rozšiřují názor na kresbu – „disegno“ - jako externí vyjádření na papíře, 

o definici, která zahrnuje i míněný umělcův svět. To uskutečnitelné, které má kreslíř na mysli, 

                                                 
1 Jana BRABCOVÁ: 100 starých evropských kreseb, grafická sbírka Národní galerie v Praze (kat.výst.), Praha 
1977, 1sq. 
2 Pavel PREISS: Michelangelo. Kresby, Praha 1975, 12. 
3 Jiří SIBLÍK: Raffael. Kresby, Praha 1975, 9. 
4 Luboš HLAVÁČEK: Pojem a smysl kresby v jejích začátcích, in: Umění V, 1975, 1. 
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je připraveno k realizaci na ploše papíru různým tvarováním. „Disegno“ se tak stalo novým 

často používaným termínem v uměleckých teoriích.5 

Kresba – „disegno“ tak byla v cinquecentu nezávislým uměleckým dílem, a proto 

i předmětem sběratelství. Umělce-sběratele upoutával tvůrčí proces, vyjádřený podle Giorgia 

Vasariho (jenž sám založil sběratelství kreseb) třemi významnými stupni, zachycujícími fáze 

výběru výtvarné představy. Prvotní, hbitý, náznakový a přirozený zápis myšlenky byl prvním 

stupněm nazvaným „schizzo“. Na druhém se umělec koncentroval na osobitá hlediska, 

na seskupení postav nebo dopad světla. Třetím stupněm dohotovení byla kresba, podkreslená 

již kvadraturou k přenesení na neméně ceněný kartón.6 

Ideu „disegna“ jako zdroje výtvarného umění, malířství, sochařství a architektury, 

vyjádřil již Vasari v dopise Benedettu Varchimu roku 1564 a doplnil jí druhé vydání svých 

Životů v roce 1568. Myšlence projevil i svou víru ve vnitřní jednotu i nepochybnou 

vývojovou obdobnost v umění a určil čelní místo architektuře – „abstraktně neimitativní“, 

a tedy nejduchovnější – před malířstvím, jež předbíhá plastiku především svým významem. 

Vasari připojil „disegnu“ – podle slov Erwina Panofského – „ontologickou svatozář“, 

ke které později Federico Zuccari vložil ještě další „svatozář metafyzickou“. Z formulace 

Giovanniho Battisty Armeniniho z roku 1587 vyplývá, že „disegno“ ve světské sféře 

ve smyslu vynalézavosti se rodí z ducha a z uměleckého úsudku (giudizio). Pro Vasariho je 

„disegno“ uměleckou představou, chovanou v mysli a zplozenou duchem, které se samo 

mohlo zrodit ze smyslové zkušenosti jejím očištěním a sublimováním.7 

Manýrismus završil proces objasnění celé výtvarné činnosti, která byla po dobu 

středověku zařazena mezi pouhá řemesla. Teprve renesance povýšila výtvarné umění 

na umění svobodná. Kresba byla v šestnáctém století v Itálii chápána jako základ veškerého 

tvoření. Obraz, freska, socha, fasáda domu, paláce či kostela jsou konečnou fází, 

které předchází první skica, perem či uhlem nahozená kompozice plánovaného díla na papíře. 

Kreslíř skicu po spontánním načrtnutí ještě upravoval. V období manýrismu se kreslíři 

zaměřovali hlavně na figuru, kterou dále rozkreslovali, zkoušeli ji v různých pozicích oproti 

její základní proporci a také proti dalším figurám v rámci celé kompozice. Umělec se tak 

                                                 
5 Martin ZLATOHLÁVEK: Role kresby v umění 16. století, in: Martin Zlatohlávek / Giulio BORA: Kresby 
z Cremony 1500-1580, Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, Katalog výstavy Národní galerie 
v Praze, 9.9.–12.11.1995, Praha 1995, 7. 
6 Karton sloužil zejména renesančním umělcům jako materiál, na němž prováděli – uhlem, křídou, řidčeji perem 
– návrhové kresby pro nástěnné malby, fresky, mozaiky, sgrafita, apod. Kresby vytvořené ve skutečné velikosti 
přenášeli na zeď nebo na plátno většinou tak, že propíchali kontury a dírky zaprášili barevným práškem. Původní 
karton byl tak chráněn a mohl se v dílně znovu používat, in: Kol.autorů: Slovník světové kresby a grafiky, Praha 
1997, 460. 
7 Pavel PREISS: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974, 120sq. 
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připravoval k nakreslení modella, konečné kresby, která byla zmenšeným obrazem na papíře. 

Z kresebného činorodého postupu se dochovaly náčrty celých kompozic, rychle a spontánně 

nahozených na papíře, také častokrát změněné studie figur nebo figurální seskupení v určitém  

místě studované kompozice, zároveň také konečné kresby perem, tužkou, rudkou či křídou 

na papíře nebo kartónu.  

Kreslíř nakreslil obrysovou linkou perem nebo uhlem na papír určitou představu, která 

se odvíjela v jeho mysli. Plošně tak vymezil základní tvary. Prvotní záznam byl tedy kresbou 

obrysovou. Dále se snažil vyjádřit přesnější detail. Pomocí čar na papíře se vysekávala forma 

nebo se odsekávaly přebytečné obrysy, tuto metodu bychom mohli nazvat metodou 

sochařskou. Metoda malířská se vytvářela přidáváním čar, kdy se modeloval znázorňovaný 

předmět a ten vystupoval ve svém objemu z plochy, vymezené obrysem. Manýristický umělec 

svou myšlenku tvaroval postupně, předával ji z papíru na papír, až vykreslil svou čitelnou 

a jasnou formu. 

Dochovalo se nám od jednoho autora mnoho studií souvisejících s jedním konečným 

dílem, kde sám autor zpřesňoval a prohluboval své vlastní invence. Tvůrčím procesem 

se vzmáhaly nápady i jiných, především uznávaných a ctěných autorů. A to buď v umělcově 

dílně, kde se očekávalo, že žáci a učni budou rozvíjet myšlenky svého učitele, nebo lze 

pozorovat, jak jeden hlavní či okrajový motiv, vystižený postojem figury nebo kompozičním 

seskupením, je přejímán z hotových děl současníků či vzdálených předchůdců a dále rozvíjen, 

opakován, prohlubován a modelován, aby skrze nové a zároveň přejaté vyjádření, došlo 

i k novému pochopení.8 

Především perokresba, skýtala možnost manýrismem tak považované vynikající 

virtuozity, bystrosti a hbitosti a netolerovala dodatečné opravy. Zřetelná a čistá kresba perem 

se v zásadě cení více než malba štětcem, protože se chybné tahy perem již nedají opravit, jak 

je tomu s barvami a štětcem. Je tedy k tomu zapotřebí více píle, námahy a práce.9 

Italské renesanční umění se soustředilo na figuru, převážně na postoj v kontrapostu 

vycházející z antického sochařství, který vyústil v manýrismu zájmem o vybočení 

až rozkolísání daného kánonu. Esovité prohnutí u figury způsobí přenesení váhy těla jen 

na jednu nohu. Jako předlohy sloužily renesančním mistrům antické postavy, které často 

kopírovali. Plošnost kresby si nevymáhala pohled na figuru z boku či zezadu, jak tomu bylo 

v sochařství. V období manýrismu se v sochařství vnímal objekt jako celek při obcházení 

a natáčení, o stejný cíl se přesto snažilo i malířství a stejně tak kresba. Při soutěžení určitých 

                                                 
8 ZLATOHLÁVEK 1995 (pozn. 5) 7sq. 
9 PREISS 1974 (pozn. 7) 117sq. 
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výtvarných disciplín se malířství i kresba snažila vystihnout prostor a nakonec i ztvárnit 

figuru z více stran. Malíři dospívali takovéto vidění figury zaznamenáním odrazu její zadní 

strany v zrcadle nebo v hladině vody. Další cestou k získání stejného efektu pohledu bylo 

oslabení matematicky sevřeného kánonu figury, známého z antiky, a jejího rozkomíhání, 

podobné plameni ohně.10 Nebylo to již „paragone“ výtvarných disciplín, ve kterém šlo 

při srovnávání a soutěžení mezi uměním o prvenství mezi malířstvím a sochařstvím a byly 

užívány argumenty ze strany sochařů, že socha má proti malbě osm pohledů. Malíři jindy 

reagovali připomínkou dnes nezvěstného Giorgionova obrazu, na němž jedna postava byla 

pomocí zrcadlení namalována několikrát, takže tyto různé pohledy bylo možno vidět 

najednou.11 Samotný Vasari, ze zásady zaujímal mírnější stanovisko v důležitých sporech 

mezi malířstvím a sochařstvím, ale pravděpodobně stranil malbě.12 

Vytvářel se tak nový pohled na realitu a formuloval se duchovní náboj zobrazujících 

věcí.13 

Giovanni Paolo Lomazzo napsal v roce 1584 Traktát, v němž se zabýval esovitě 

prohnutou figurou, „figurou serpentinatou“, která je pravým vtělením pohybového principu 

a výrazem vlastním přírodě, k němuž přímo bytostně inklinuje. Připomenul, že tento princip 

byl relativně „vždy užíván starými a nejlepšími z moderních“ umělců. Bez té podoby, kterou 

sám Michelangelo nazval „serpentinovou“, nemůže být postava nadána půvabem.14 Jeho 

popis směřoval k porovnávání s antickými sochami v kontrapostu, ale dotvořil k ní vnitřní 

souvislý pohyb, který jí dává zvláštní dynamický prvek. Figura je jím slovně tvořena 

v obrysové formě v ploše, v níž však ji lze spatřit z různých úhlů pohledu a dosáhnout 

domnělého natáčení a tím nabídnout obraz, který umožňuje volná plastika při obcházení. 

Dynamická figura je nakreslena s překračujícími proporcemi a vytváří tak optický klam 

při pohledu z více uhlů. 

Během šestnáctého století umělci založili své poznání nejenom na myšlence, že tento 

svět má původ v božském prostředí, ale své poznatky vybudovali na zkušenosti. Zkušenost 

získávali v samotné přírodě a těžili ze znovuobjevení a studia antiky. Realitu vytvářeli 

kopírováním výtvorů přírody, v ateliérech pracovali s živými modely, nebo oživovali 

                                                 
10 ZLATOHLÁVEK 1995 (pozn. 5) 7sq. 
11 Petr WITTLICH: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 1992, 24. 
12 PREISS 1975 (pozn. 2) 16. 
13 ZLATOHLÁVEK 1995 (pozn. 5) 7sq. 
14 PREISS 1974 (pozn. 7) 163. 
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opomíjené památky, obkreslovali antické sochy a jejich postoje a gesta přenášeli do svého 

mění.15 Do Itálie mířili umělci se skicáři, kde kresebné techniky přejímali a rozšiřovali dále.16 

Po nástupu renesančního klasického umění nabyla kresba rozsahu a významu, jaký 

do té doby není znám v dějinách umění od dob klasického řeckého umění. Vznik 

monumentálního umění vrcholné renesance, jehož dvojpolárnost je dána jmény Raffael 

a Michelangelo, byl přímo vázán na víru ve všemocnou sílu kresby. Kresba se považovala 

od náčrtu ke kartonu za vlastní podklad tvůrčí práce, přenesení kompozice a samostatná 

malba na zdi byla snížena na práci reprodukční (záznamovou). I samotný Michelangelo, který 

v Sixtinské kapli ukázal, že malba je závěrem a vlastním naplněním tvůrčího procesu, kresbu 

kladl nad všechny ostatní prvky celé výtvarné práce.17 Michelangelo podotýkal, 

že od dotvoření a dokonalosti skici nebo kresby závisí vše, ať umělec pracuje v mramoru, 

bronzu nebo ve stříbře. Dále prozrazoval: „V kreslení, jež jmenujeme jiným jménem umění 

navrhování, vrcholí malířství, sochařství a architektura. Kresba je zdrojem a duší všeho 

druhu malby a kořenem každé vědy. Kdo dospěl k té výši, že umí kreslit, tomu říkám, že má 

skvostný poklad, neboť může vytvářet postavy vyšší než věže, ať štětcem ať dlátem, a nikde 

nenalezne stěnu nebo zeď, která by nebyla úzká a malá pro nekonečnost jeho 

představivosti.“18 V této době, kdy se „invence“ jako kreslený návrh kladl nad vlastní 

provedení díla, kdy snaha o „bella maniera“ směřovalo výtvarnou práci na pozici akademicky 

formulované nauky, byla kresba povýšena na všeobecný prostředek malířské, sochařské 

a architektonické práce. „Arte del disegno“ se v období manýrismu vrhlo do náruče školské 

nauky, ale obecná kreslířská manie, která ovládala dobu, podněcovala dokonalé řemeslné 

kreslíře, rodila vynikající kreslíře a umožnila i nástup kreslířů jako tvůrců. Nadále se umělci 

vzdělávali v kresbě cvičné a pomocné. Teorie umění si byla vědoma, že kromě kresby 

průpravné – „disegno esterno, pratico" - je ještě druh kresby, který je pro kreslíře prostředkem 

k vyjádření tvůrčích záměrů. Tuto kresbu označovanou jako vnitřní, intelektuální - disegno 

interno, intelletivo - doba poznala v kresbách Michelangelových, v dramatickém napětí jejich 

formy, v rozmanitosti a nevázanosti jejich kreslířské metody a techniky.19 

                                                 
15 ZLATOHLÁVEK 1995 (pozn. 5) 7sq. 
16 Jaroslav PAVELKA: Renesanční a barokní kresba, in: Dílo XXXIII, 1943, 213. 
17 Antonín MATĚJČEK: O kresbě, historické poznámky, in: Umění VII, 1934, 3. 
18 Jaroslav PEČÍRKA: Leonardo – Michelangelo. Kresby, Praha 1957, 23. 
19 MATĚJČEK 1934 (pozn. 17) 3. 
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2. Římské manýristické období 

2.1. Politická situace v Římě v letech 1520-1580, vyplenění Říma 

Politická situace v západní a jižní Evropě byla v prvních desetiletích 16. století značně 

komplikovaná.  

Španělsko vstoupilo do popředí evropské politiky, díky zámořským objevům zbohatlo 

a rozšířilo svou moc. Vládce Španělska, Habsburk Karel V., byl zároveň císařem Svaté říše 

římské národa německého, čímž se stali Habsburkové nejmocnějším panovnickým rodem 

v Evropě. Vzestup jejich moci s obavami sledovala Francie.20 Oba státy se střetly v boji 

o území v dnešní Itálii. Boje vyvrcholily zajetím francouzského krále Františka I. po prohrané 

bitvě u Pavie. Ten však vzápětí uzavřel spojenectví se severoitalskými městy Benátkami, 

Milánem a Florencií. K tomuto společenství se přidal i papež Klement VII., který tak viděl 

příležitost, jak se zbavit císařova vlivu v Itálii. Ukázalo se však, že to nebylo dobré 

rozhodnutí. Po započetí bojů jednotliví účastníci ligy ze spojenectví postupně odstupovali 

a papežský stát nakonec zůstal v bojích osamocen. Karel V., ačkoliv věrný katolík, zaútočil 

na Řím. Jeho armáda, postupující ze severu, čítala dvacet dva tisíc mužů. Vojáci, kteří 

nedostali už delší dobu žold, cestou drancovali a plenili. 6. května 1527 vtrhli do Říma 

a zpustošili ho.21 

Nastalo plenění, osm dní nepopsatelné hrůzy, násilností, ničení, požárů a zhouby. 

Pro současníky to byl boží soud a zároveň viditelný konec renesančního pohanství. Odraz 

historie těchto těžkých dní nacházíme v životopise Benvenuta Celliniho.22 

Přitom situace v samotném Římě počínání vojska příliš neztěžovala. Řím byl 

kosmopolitním městem, ve kterém žilo kolem 53 000 obyvatel. Více než jedna čtvrtina 

obyvatelstva nebyli Italové, Římané tvořili necelou jednu šestinu. Obyvatelé, většinou 

obchodníci nebo klerikové, žili uzavřeni ve svých čtvrtích. Po nejasných zprávách, které 

v poslední době přicházely, nastal ve městě zmatek. Část Římanů si vlastně příchod císařské 

armády přála. Ať už z důvodu nepřátelství k papeži, který se stal nepopulárním kvůli daním, 

nebo z důvodu spojenectví s rodem Colonnů.23 Také samotný papež Klement VII. nebyl 

pravým mužem na svém místě. Kardinál Giulio Medicejský byl zvolen papežem 19. listopadu 

                                                 
20 Richard MACKENNEY: Evropa 16. století, Praha 2001, 256. 
21 Jaroslav KADLEC: Dějiny katolické církve II., Olomouc 1993, 293. 
22 Benvenuto CELLINI: Vlastní životopis, Praha 1976, 11sq. 
23 André CHASTEL: Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003, 31. 
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1523. Ukázal se jako schopný diplomat a osvícený kníže, synovec Lorenza II. Magnifica, 

prelát nepopíratelné důstojnosti, v rozhodující chvíli se však nedokázal ani podrobit 

ani vzepřít či utéci.24 Uchýlil se do Andělského hradu, odkud se vykoupil až po sedmi 

měsících, kdy už císařští vojáci z města odcházeli, protože nebylo co loupit. V celé Evropě 

zničení Říma označované jako „sacco di Roma“ vyvolalo odpor a pobouření. Sám císař 

odmítal odpovědnost za to, k čemu zde došlo. Jeho vina přesto spočívá v tom, že své vojáky 

nijak neomezil, neusměrnil a nechal jim volnou ruku v jejich počínání.25 Pro některé z nich, 

protestanty, byl papež Antikrist a oni věřili, že zničením sídla jeho vlády odstraní kořen všeho 

zla. Značnou část žoldáků však lákalo především pohádkové bohatství Říma. Bohužel však 

lze konstatovat, že jejich řádění a plenění v základu ukončilo renesanční epochu Věčného 

města a znamenalo konec jeho kulturní převahy. 

V podstatě nelze popsat, ani vyčíslit spáchané škody. Kromě velikého množství 

uměleckých děl získali žoldáci také spoustu zajatců, kteří se museli vyplatit za obrovské 

částky. Mezi zajatými byli i významní církevní hodnostáři, kteří byli vystaveni hlubokému 

ponížení a pohrdání. Celá řada uměleckých a historických památek byla zničena nebo 

poškozena. Kupříkladu na zdi sálů vymalovaných samotným Raffaelem bylo vyryto 

Lutherovo jméno, což i sami luteráni pokládali za barbarské. Philipp Melanchton, německý 

humanista a reformátor, po Lutherově smrti vůdce německých protestantů k události, která 

významně zasáhla do kulturních dějin celé Evropy, v jednom svém listě napsal: „Nic nového 

pod sluncem, až na zprávy o dobytí Říma. Z mnoha důvodů bych si přál, aby byly nepravdivé, 

a to především z obavy o knihovny, jež nemají ve světě rovných. Ty však víš, že netoliko vojáci 

a Mars pohrdají knihami; vždyť celá tato doba, více než kterákoli jiná, chová bůhví proč 

ke kultuře nepřátelství“.26 

                                                 
24 Idem 2003, 12. 
25 KADLEC 1993 (pozn. 21) 293. 
26 MACKENNEY 2001 (pozn. 20) 256. 
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2.2. Umělecký vývoj v  Itálii před rokem 1527 a po něm 

Významným zdrojem informací o uměleckém dění v Itálii tehdejší doby je spis 

Giorgia Vasariho - Životy nejvýznačnějších umělců.27 Životy se skládají z jednotlivých 

životopisných kapitol, chronologicky vystavěných italských umělců od Cimabua 

po Michelangela. Vasari věřil v pokrok umění, alespoň do určité míry, byl však také 

přesvědčen, že každý umělec má být posuzován podle měřítek vlastního období.28 

Z hlediska ekonomického neprožívala Itálie v 15. a na počátku 16. století šťastné 

období. Obnova hospodářství po morových epidemiích ve 14. století probíhala velmi pomalu. 

Situace však přinesla změnu životního stylu, z bývalých podnikatelů se stávali rentiéři. 

Přizpůsobili se tak hospodářské situaci a snad právě proto, že možností investic se ziskem 

nebylo příliš mnoho, vydávali peníze za umění. Začali pociťovat potřebu vlastnit umělecká 

díla a zvyšovat si tím osobní prestiž. Samozřejmě, že existovali i skuteční milovníci umění, 

u nichž podpora umělců nebyla záležitostí snobskou.29 

Určitým problémem bylo postavení umělců ve společnosti. To vyplývalo z tradičního 

dělení středověké společnosti na tři stavy. Do ní se vlastně „nevešli“ ani obchodníci, 

ani umělci. Proto stejně tak jako bylo dvojznačné postavení obchodníka, bylo dvojznačné 

i postavení umělce. Na jedné straně byl vůči umělcům zaujímán pohrdavý postoj a byli 

označováni za ignoranty, neměli vzdělání v teologii, na straně druhé byli ve společnosti 

uznáváni a ctěni a zaujímali významné posty, jako Giulio Romano, Giovanni da Udine, 

Sebastiano del Piombo. Umělci byli podporováni spíše v tzv. kupeckých městech než 

ve společnostech založených ještě na tradičních principech.30 

I mezi jednotlivými druhy umění byly rozdíly. Malířství, sochařství a hudba byly 

obvykle pro umělce zaměstnáním trvalým, naopak spisovatelství bylo zpravidla amatérské 

a příležitostné, architekti se často zabývali ještě jinými druhy umění. 

Základní organizační jednotkou malířů a sochařů byla dílna, „bottega“, malá skupina 

lidí, kteří vzájemně spolupracovali na zakázkách nejrůznějšího charakteru (například 

Botticelli maloval i prapory a truhly).31 Pokud bylo dílo větších rozměrů, zaměstnávali mistři 

také pomocníky a učně. Větší organizační jednotkou byly cechy, které především dbaly 

                                                 
27 Andrew MARTINDALE: Člověk a renesance, Praha 1971, 105sq. 
28 WITTLICH 1992 (pozn. 11) 26. 
29 Peter BURKE: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, 251. 
30 Idem 1996, 86sq. 
31 Ibidem 72. 
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o kvalitu výrobků. V některých městech, jako v Miláně, měli malíři samostatný cech. 

Ve Florencii byli součástí většího cechu lékárníků.32 

Skutečně významných dílen bylo v celé Itálii jen několik. Patřila mezi ně i dílna 

Lorenza Ghibertiho, jíž prošel Donatello či Leonardo.33 Pravděpodobně nejvýznamnější byla 

dílna Raffaelova, v níž působili žáci a pomocníci včetně Giulia Romana, Polidora 

da Caravaggio Gianfrancesca Penniho, Perina del Vaga a Lorenza Lottiho. Důležitou součástí 

výuky malířů bylo studium a kopírování kreseb. Každá dílna měla svou sbírku, která byla 

pro ni typická, charakterizovala ji a byla významnou částí majetku vlastníka dílny. Až když 

začala být oceňována osobitost stylu, ztrácely dílenské kresby na důležitosti.34 

Vedle práce dílen existovala pro umělce i druhá možnost tvorby - patronace, kdy byl 

malíř či sochař za své dílo placen vladařem. To bývalo považováno za prestižnější a většinou 

se týkalo pouze těch nejvýznamnějších umělců - jakým byl bezesporu Michelangelo.35 

Významným centrem patronace se stal Řím, který tak lákal významné osobnosti z celé Itálie.  

Mezi umělcem a patronem bývaly uzavírány smlouvy, týkající se zpravidla 

následujících šesti bodů: materiál, cena (nemusela být předem pevně stanovena), dodací lhůta 

případně i se sankcemi, rozměry díla (někdy také nebývaly stanoveny přesně), pomocníci, 

kteří se budou na výtvoru podílet, a konečně námět, který je někdy popsán do nejmenších 

podrobností, někdy naopak zcela stručně.36 I přes uzavření smlouvy docházelo často mezi 

patronem a umělcem ke sporům. Příkladem může být spor Michelangela a papeže Julia II. 

o malbu na klenbě Sixtinské kaple.37 

S rozmachem trhu se začal vedle systému patronace objevovat také nový způsob 

koupě a prodeje uměleckých děl. Umělec vytvořil dílo bez předem domluvené zakázky a poté 

ho nabídl k prodeji. První příklady tohoto způsobu se objevily již ve 14. století, týkaly 

se většinou Madon či Ukřižování. V 15. století se tento způsob rozšiřoval a v 16. století byl 

zcela běžným.38 

Z té doby pocházejí také zprávy o výstavách obrazů na veřejnosti, což byl vlastně 

způsob inzerce uměleckých děl.39 

 

                                                 
32 Ibidem 78. 
33 André CHASTEL: Umělec, in: Eugenio GARIN (ed.): Renesanční člověk a jeho svět, Praha 2003, 186. 
34 BURKE 1996 (pozn. 29) 62. 
35 Idem 1996, 92. 
36 Ibidem 116sq. 
37 Ibidem 121. 
38 Ibidem 133. 
39 Ibidem 135. 
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2.3. Postavení Říma v oblasti umění před jeho dobytím  

Řím se stal významným kulturním centrem. Přicházeli sem umělci z celé Itálie 

a Evropy, aby budovali velikost, krásu a slávu papežského sídla.40 Papežská kurie záměrně 

podporovala ideu Říma jako hlavního města celého křesťanstva, kam směřovali poutníci 

z celé Evropy, kteří zpětně ve svých zemích šířili myšlenku o svatém městě, v němž jsou 

ztělesněny dějiny celého lidstva. V čele papežského státu stály významné osobnosti, které 

podporovaly rozvoj kultury a umění, zvaly do města nejvýznamnější umělce a stávaly 

se jejich mecenáši. Patřili k nim papežové Julius II., Lev X. a především Klement VII. Pouze 

krátké období pontifikátu Holanďana Hadriána VI. (od ledna roku 1522 do září 1523) na čas 

přerušilo umělecký rozkvět města, neboť bývalý preceptor Karla V., přísný reformátor, 

neskrýval svou averzi k výzdobě Vatikánu. Podmínky pro umělce se v jeho době velmi 

zhoršily.41 Naopak Klement VII. byl osvícený muž, kompetentní v záležitostech umění. 

Umělcům dával důvěru, nezasahoval do jejich tvorby osobně. Bylo o něm známo, 

že podporuje vybroušené a výborné iniciativy, oceňuje díla s antickými náměty, případně 

s náměty z římských dějin. Ve srovnání s tvorbou předchozí epochy vznikala díla méně 

impresivní, zaměřující se spíše na kouzlo než na velikost.42 

V Římě působila skupina umělců, pocházejících především z Toskánska, jejímiž členy 

byli kupříkladu Rosso - žák Raffaelův, Gianfrancesco Penni a také Guilio Romano. Giulio 

provedl ve vatikánských stanzích a loggiích obrazy podle Raffaelových kreseb po jeho smrti 

v roce 1520, roku 1524 odjel na dvůr rodiny Gonzagů do Mantovy.43 Stejně tak v roce 1523 

opustil Řím Perino del Vaga, který ještě roku 1522 získal zakázku na výzdobu kaple Pucci 

v kostele Santa Trinità dei Monti. Polidoro da Caravaggio setrval ve městě do roku 1527 

a vytvořil zde krajiny all´antica v malé kapli Fra Mariano v S. Silvestro al Quirinale.44 

Michelangelo se věnoval fasádě kostela S. Lorenzo v roce 1518, roku 1520 kapli 

Medicejských a dostal více či méně významné nabídky (Biblioteca Laurenziana, ciborium 

v kostele S. Lorenzo a náhrobky Medicejských). V roce 1524 do Říma z Parmy přicestoval 

Parmigianino.45 

 

                                                 
40 SIBLÍK 1975 (pozn. 3) 26. 
41 CHASTEL 2003 (pozn. 23) 145. 
42 Idem 2003, 215. 
43 Antonín MATĚJČEK: Dějiny umění v obrysech, Praha 1951, 345sq. 
44 CHASTEL 2003 (pozn. 23) 148. 
45 LUCHINAT Cristina Acidini: Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek Místek 2002, 102. 
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2.4. Situace po vyplenění Říma, počátky manýrismu 

O situaci v Římě po odchodu vojska máme pouze málo zpráv. Město ztratilo více než 

polovinu obyvatel. Následovaly epidemie a na podzim roku 1530 obrovské rozvodnění 

Tibery, které jen prohloubilo zoufalství Římanů. Život se do města téměř nevrátil. Mše 

se sloužily pouze v německém kostele S.Maria dell´Anima a v kostele S.Pietro in Montorio, 

patřící Španělům. Všeobecně se čekalo na návrat papeže, v čemž byla spatřována naděje 

na nápravu škod, obnovu a návrat k normálnímu životu.46 

Většina umělců město opustila. Aretino, Sebastiano del Piombo, Jacopo Sansovino 

a Michele Sanmicheli odešli do Benátek, Parmigianino a rytec Marcantonio Raimondi 

do Bologně. Cellini po hrdinských činech, jimiž se chlubí ve vlastním životopise, odešel zpět 

do Florencie. Malíř Giovanni da Udine, Raffaelův žák, se vrátil rovněž do Udine. Perino 

del Vaga se odebral do Janova, kdežto Polidoro da Caravaggio do Neapole. Kdo zůstal, získal 

neradostné zkušenosti. Například malíř a architekt Baldassare Peruzzi byl vězněn, dokud 

nezaplatil výkupné. Humanista, Angelo Colocci, ztratil své rukopisy i své sochy.47 

Papež Klement VII. se snažil povolat umělce zpět. Roku 1534, několik dní před 

papežovou smrtí, se vrátil Michelangelo, který byl od roku 1515 ve Florencii a z ostatních 

se navrátil kolem roku 1538-39 jen Perino del Vaga. 

Michelangelo získal podporu i u nového papeže Pavla III. Po složitých přípravách 

začal 8. listopadu 1535 pracovat na výzdobě Sixtinské kaple. Práce trvaly šest let, freska byla 

odhalena o vigilii svátku Všech svatých roku 1541.48 Volba námětu byla zřejmě ovlivněna 

vypleněním Říma, které bylo chápáno jako ortel Nebes. V Michelangelově pojetí však hrůzné 

události a výjev Soudu nevyznívají zcela pesimisticky, kupříkladu Kristus se obrací 

k zavrženým. Hlavní složkou díla je nahé lidské tělo, což vyvolalo již při odkrytí útoky 

prudérních autorových odpůrců. Z celého díla je však patrný hluboký citový prožitek, 

působící velmi přesvědčivě.  

V určitém kontrastu k tomuto vrcholnému Michelangelovu dílu stojí tvorba skupiny 

mladých umělců, kteří se v Římě objevují kolem roku 1530. Narodili se většinou kolem roku 

1510 a vyučili se ve Florencii. V jejich čele byli Francesco Salviati, Jacopino del Conte 

a Giorgio Vasari.49 Salviati i Vasari byli nadšeni a opojeni antickými sbírkami v římských 

palácích, kde studovali a kreslili vše, k čemu měli příležitost. První dílo, které Vasari v té 

                                                 
46 CHASTEL 2003 (pozn. 23) 176. 
47 BURKE 1996 (pozn. 29) 258. 
48 CHASTEL 2003 (pozn.23) 199. 
49 MARTINDALE 1971 (pozn. 27) 105sq. 
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době vytvořil, byla Venuše s Gráciemi v životní velikosti. Kardinál de Medici byl obrazem 

tak uchvácen, že mladého umělce doporučil papeži Klementu VII.50 

Salviati a Vasari vyzdobili freskami oratorium S. Giovanni Decollato. Jejich styl 

tvorby byl už v 16. století nazýván maniera. Vychází z Raffaela i Michelangela, vyznačuje 

se obrovským bohatstvím zpodobněných lidských typů, růzností lidských postojů a gest, 

dokonalým technickým zvládnutím malby, ale také na rozdíl od Michelangela povrchností 

citového zaujetí. 

Podobné rozdíly jsou patrné i v dílech sochařských. Vznikala půvabná, elegantní díla, 

bohatě zdobená, která se vyznačují dokonalým technickým opracováním kamene či bronzu, 

ale chybí jim napětí a síla prožitku. 

Stejná situace nastala i v architektuře. Michelangelo vytvořil paláce na Kapitolu 

s obrovskou tvůrčí svobodou, které zapůsobily majestátním a ohromujícím dojmem. 

Ve stejném období Baldassare Peruzzi vystavěl palác Massimi, který rovněž můžeme označit 

pojmem maniera. Jedná se o promyšlenou architekturu, která však vyvolá naprosto jiný dojem 

než stavby Michelangelovy.51 

Ve 20. a 30. letech šestnáctého století se tak objevuje styl, později nazývaný 

manýrismus. Oslňující umění velikých klasiků vrcholné renesance vrhalo hluboké stíny 

do činnosti mladších umělců, které se vyvíjelo v dílech Raffaela a Michelangela. Zesiloval 

názor, že umění dospělo v díle klasiků svého nepřekonatelného vrcholu a že nezbývá, než 

přejímat jejich výtvarný názor a styl jako dané a závazné hodnoty. Žádalo se umění výrazově 

umocněné, bezpochyby sdílné. Umělcův jednostranný úmysl byl rozhodující ve smyslu, cíli 

výtvarného díla i ve výběru výtvarných prostředků. Umělecká teorie byla pěstována s větší 

vášnivostí, tak aby znalosti a zkušenosti předešlého údobí byly zpřehledněny v naukovém 

systému, v určitých pravidlech a poučkách. Paralelně k literárním akademiím se vyvíjely 

umělecké akademie. Byly v nich projednávány otázky umělecké pedagogiky, vedly se diskuze 

o uměleckých sporných otázkách, i spisovatelská činnost výtvarníků směřovala 

k systematizaci umění.52 Roku 1542 byla v Římě založena Academia della Virtù, v níž 

se ustálila zásada dvojího pramene poznání antické architektury.53 Accademia di disegno 

ve Florencii vznikla v roce 1563 a Academia di S.Luca v Římě v devadesátých letech 

16. století. 

                                                 
50 CHASTEL 2003 (pozn. 23) 222sq. 
51 MARTINDALE 1971 (pozn. 27) 105sq. 
52 MATĚJČEK 1951 (pozn. 43) 344. 
53 PREISS 1974 (pozn. 7) 215. 
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Umělcům se zlepšila jejich finanční situace, s čímž souvisel i růst nezávislosti. Jejich 

role a postavení patronů se postupně změnilo, až se zcela oddělili ze společenství 

řemeslníků.54 

Manýrismus se projevoval porušováním pravidel perspektivy, proporcí i dosavadních 

kombinací architektonických motivů. Je otázkou proč. Porušování pravidel, s nímž přišla 

mladá generace, mohlo být reakcí na umělecké principy a zásady předchozí generace, stejně 

tak jako reakcí na události vnějšího světa, tj. společenské a politické, mezi nimiž vyplenění 

Říma patřilo k nejzávažnějším. Nemáme dostatek informací o vnitřním životě autorů, 

proto se o jejich pohnutkách můžeme jen domýšlet.55 Manýrismus je někdy charakterizován 

jako druh hnutí „rozhněvaných mladých mužů“, někdy jako životní názor, podle něhož „bylo 

nemožné zachovávat každodenní, všední názor na věci a na obklopující svět“. Občas bývá 

označován jako něco podivínského, výstředního, nečekaného nebo zvláštního. 

Pojem manýrismus je odvozen od slova „maniera“, což znamená sloh - půvabný, 

rafinovaný, dokonalý. Není od počátku svázán s uměním. Objevuje se spíše jako označení 

životního stylu Užívá se k označení uměleckých způsobů, které navázaly na neobvyklé 

výtvory z let 1500-1520 a v následujících letech je rozvíjely.56 Poprvé se objevuje ve spojení 

s výtvarným uměním ve spisech Giorgia Vasariho, jednou v souvislosti jako „maniera greca“ 

a potom také pro umělce, kteří v 16. století používali Michelangelovu „manýru“. Dobu 

manýrismu vystihují dalekosáhlé zlomy ve společenské, náboženské a vědecké oblasti. 

Je charakterizována rozkolísáním náboženských jistot za reformace od roku 1517, obdobím 

velkých objevných cest a otřesením dosud platného obrazu světa Koperníkovým zjištěním, 

že středem vesmíru je Slunce. Tyto změny nalezly projevy i ve výtvarném umění, které nyní 

ukazovalo stále větší úsilí o zduchovnění a odvrat od klasických principů renesance. Označení 

manýrismus platí hlavně pro malířství. Bylo však rozšířeno i na sochařství a architekturu. 

Manýristické umění se vyznačuje intelektualizací obsahu obrazů a sklonem k fantastičnosti. 

Formálně v něm lze rozpoznat řadu znaků jako tendencí k extatičnosti výrazu, projevující 

se přeháněním, protahováním postav s menšími hlavami a strojenými spirálovitými pohyby - 

„figura serpentinata“. Dále pak sporný vztah postavy a prostoru, v němž jako by postrádaly 

spojitost se zemí, poutavá, až protiklady zdůrazňující uspořádání s protichůdnými pohyby 

a komplikovanou, ve svém prodloužení nedefinovatelnou rozměrností. Nakonec používání 

                                                 
54 BURKE 1996 (pozn. 29) 262sq. 
55 idem 1996, 259sq. 
56 MARTINDALE 1971 (pozn. 27) 108sq. 
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výrazové, zářivé barevnosti s převážně lomenými barvami a nepřirozené využití světelných 

efektů, obvykle s mnoha světelnými zdroji na jednom obraze.57 

                                                 
57 Lothar ALTMANN (ed.): Lexikon Malerei und grafik, München 2004, 364. 
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3. Katalog kreseb římských manýristů 

3.1. Giulio Pippi zvaný Giulio ROMANO 

(Řím 1499 - Mantova 1546) 

Narodil se v Římě pravděpodobně roku 1499 v rodině kupce. Někdy mezi lety  

1510-1512 vstoupil do dílny Raffaelovy a stal se jeho oblíbeným žákem. Raffael přišel 

do Říma v roce 1508 a krátce poté začal pracovat na výzdobě vatikánských stanzí ve Stanza 

d´Eliodoro. Giulio ve vatikánských stanzích a loggiích vytvořil v letech 1518-1522 obrazy 

podle Raffaelových kreseb. Spolupracoval s ním i v roce 1519 v Loggii di Psiche římské vily 

Farnesiny. Raffael však roku 1520 náhle zemřel. V jeho dílně pokračoval na některých 

zakázkách vedle Giulia Romana i Gianfrancesco Penni. Tak byla ve Vatikánu dokončena Sala 

di Constantino, ale i Korunování Panny Marie di Monteluce, Madonna Hertz a Sacra 

Conversazione Fugger. Ve třicátých letech vytvořil také sérii kreseb Modi, rozličných dvojic, 

jako zásobnice nápadů nejrůznějších pohybů figur. Větší proslulosti se jim dostalo díky 

grafické verzi, kterou připravil Raimondi. Obraz Proměnění Páně, který Raffaelovi zadal 

kardinál Giulio de´Medici na přímluvu Baldassara Castigliona, maloval Giulio Romano. 

Castiglione také v roce 1524 pozval Giulia na dvůr rodiny Gonzagů do Mantovy. V Mantově 

se ze začátku věnoval architektuře a vývoji městského uspořádání. Připravoval výzdobu 

paláců, vil i zahrad, využil zkušeností načerpaných v Římě. Z tohoto období se nám 

dochovaly různé kresby. Hlavním tématem prací Giulia Romana v Mantově však byla 

výzdoba Palazzo Te. Výzdoba stěn tohoto paláce vznikla během několika let. Dílo je sevřené 

a soustředěné, jak bylo možno očekávat od vyspělého umělce s vyhraněným názorem. V roce 

1526 vytvořil přípravné práce. Výzdoba započala v Sala dei Cavalli, mezi první dohotovené 

místnosti patří také Camera di Ovidio. Nejslavnější z nich pak jsou Sala di Amore e Psiche 

a Sala dei Giganti, kde Giulio Romano pracoval v roce 1532. Práce byly zakončeny asi v roce 

1534.58 Zde nalezneme proslulý příklad porušování pravidel perspektivy, proporcí 

a kombinací architektonických motivů. Ve vlysu každý třetí triglyf poklesává, vyvolává 

tak dojem, že se zcela uvolní.59  

                                                 
58 Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. Katalog výstavy 
Národní galerie v Praze, 12.12.1996 – 9.2.1997, Praha 1996, 159. 
59 BURKE 1996 (pozn. 29) 259. 
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V letech 1529-1531 Giulio pracoval v městském Palazzo Ducale. Ve službách 

mantovských vévodů vytvořil řadu návrhů pro různé slavnosti, vnitřní i vnější výzdobu jejich 

paláců i architektonické návrhy jako palazzina pro Margheritu Paleologu nebo i pro blízkou 

rodinu d´Este - návrh obnovy jejich paláce ve Ferraře. Dále působil také v Bologni, Reggiu 

Emilia a dalších městech. Roku 1541 připravil dekorace pro slavnostní vjezd Karla V. 

do Milána. Vznikla velkolepá výprava s mnohými alegoriemi na panovníka a město. Jedna 

z jeho posledních prací byla příprava na rekonstrukci mantovského dómu.60 Giulův úspěch 

v Mantově byl mimořádný svým rozsahem i kvalitou, avšak jeho vliv na soudobé a následné 

umění v severní Itálií již tak výrazný nebyl.61 

V jeho tvorbě vliv antiky nepředstavoval tolik ideál formy, ale souhrn básnických 

a výtvarných myšlenek, ze kterých se vybírají výrazové prostředky pro poetické nebo 

alegorické náměty, jež zdobily triumfální brány, budované tehdy při každé příležitosti.62 

Zemřel v listopadu roku 1546. V té době, jak poznamenává Vasari, se opět nabízela 

možnost funkce architekta pro stavbu vatikánského kostela sv. Petra.63 

3.1.1. STUDIE K TANČÍCÍ FIGUŘE  

Kresba perem v hnědém tónu 

Bílý papír, kašírovaný na karton 

Rozměry: 163 x 99 mm 

Provenience: V. Lanna; Albertina Vídeň (do roku 1926); A. Skutezky (do roku 1938) 

Publikace: Brno 1952, k. č. 33; Brno 1969, k. č. 52; Togner 1994, 43-44;  

Togner 1996, k. č. XIII 

i. č. B 2857 

Moravská galerie v Brně 

 

Kresbu [1] měl ve své pražské sbírce Vojtěch Lanna. Po roce 1910 přešla do fondu 

vídeňské Albertiny a v meziválečném období byla prodána z jejích uvolněných a vytříděných 

fondů. Posléze kresbu koupil E. Czoczowický. Roku 1926 se majitelem kresby stal továrník 

Arnold Skutezky a z jeho sbírky přešla do majetku Moravské galerie, také v roce 1926.64 

                                                 
60 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 159. 
61 Sydney Joseph FREEDBERG: Painting in Italy 1500-1600, The Pelican History of Art, Penguin Books 1971,  
254. 
62 Bohumír MRÁZ / Marcela MRÁZOVÁ: Encyklopedie světového malířství, Praha 1988, 503. 
63 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 159. 
64 TOGNER 1996 (pozn. 58), kat.č. XIII, 160. 
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Figura ženy je nakreslena v pohybové akci a byla tradičně určována jako Fortuna, 

patrně dle rohu hojnosti v náručí. Je v ní zřejmé osobité, časté zdvojování obrysové linky 

a šrafura modelace splývající se šrafurou stínů
65, tedy prvky typické pro kresebný rukopis 

Giulia Romana. Patrné je to zejména v  jeho typu předběžných studií, jež nám dovolují 

nevelkou kresbu připsat právě ruce mantovského malíře. Giuliova kresba z kroměřížské 

sbírky [2] i brněnská kresba jsou patrně předběžnými studiemi části výzdoby Palazzo Te 

v Mantově. V místnosti Camera di Ovidio je na západní stěně namalován hlouček tančících 

nymf. S centrální postavou ženy-nymfy se shoduje i brněnská kresba. Výzdoba paláce 

započala v letech 1527-1528 a Camera di Ovidio byla zřejmě první realizací, kterou podle 

návrhů Giulia Romana prováděli Agostino da Mozzanega a Anselmo Guazzi. Její datace 

se patrně nebude příliš vzdalovat od roku 1526, tedy od doby počátků Giuliovy tvůrčí aktivity 

pro gonzagovský Palazzo Te. Datování jistě podporuje i fakt, že zde je patrný poměrně 

zřejmý vliv Raffaela, zejména u pevného vedení linie, který v Giuliově díle ještě stále 

převažoval.66 Na něj upozornila Helena Kusáková-Knozová při příležitosti vystavení 

brněnské kresby v roce 1969.67 

3.1.2. JUPITER A JUNO 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu, vysvětlovaná bělobou 

Nažloutlý papír bez vodoznaku, částečně poškozeno vlhkem, roztřepené okraje68 

Rozměry: 431 x 568 mm 

Provenience: Seznam 169169 

Publikace: Togner 1971, 516; Togner 1986, k. č. 12; Mantova 1989, 378; Kroměříž 1992, 

k. č. 10; Togner 1994, 43; Togner 1996, k. č. 13; Togner 1996, k. č. XIV 

i. č. KE 4524 

Sbírky arcibiskupství olomouckého  

 

Bratři Imstenraedové v jejich nejstarším známém seznamu doporučovali k prodeji 

obrazový kabinet z roku 1667, tzv. Iconophylaciu. Jméno Giulia Romana se ve dvanácti 

italských kresbách vyskytuje na prvním místě. I další jeho kresby jsou zaznamenány 

                                                 
65 Helena KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ: Italská renesanční a barokní kresba ze sbírek Moravské galerie v Brně 
(kat.výst.), Brno 1969, 24. 
66 TOGNER 1996 (pozn. 58), kat. č. XIII, 160. 
67 Milan TOGNER: Kresby Giulia Romana pro realizaci výzdoby mantovského Palazzo del Te v moravských 
sbírkách, in: Bulletin moravské galerie v Brně, 50, 1994, 43-44. 
68 Milan TOGNER: Kresby starých mistrů ve sbírkách kroměřížského zámku, in: Umění XXXIV, 1986, 311. 
69 Martin ZLATOHLÁVEK: K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého v Kroměříži, 
in: Umění LIV/3, 2006, 275, Milan Togner uvádí Seznam 1673 – I./35, in: (pozn. 64), 160. 
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v tzv. loterijním seznamu z roku 1670 a znovu se nachází v seznamu z roku 1673 biskupem 

opravdu zakoupených kreseb. 

Kresbu [2] určil prof. W. Suida jako nepopiratelné dílo Giulia Romana a jeho atribuci 

znovu stvrdil i M. Jaffé roku 1964. Poměrně rozměrnou kresbu řadíme k nejhodnotnější 

v současné sbírce v kroměřížském zámku, zejména tak z důvodu přesné atribuce a především 

díky kreslířské kvalitě. Z poměrně velkého množství kreseb se snad nejvíce blíží Giuliova 

studie pro stejnou figuru Jupitera, zachycující jednotlivosti v pohybu hlavní figury, 

ze soukromé sbírky v Londýně. Londýnská kresba pravděpodobně předcházela kresbu 

z olomouckého arcibiskupství formou dílčí studie pro rozsáhlejší kresebnou kompozici. 

Podobná tématika a srovnatelný kreslířský rukopis jsou na rozměrné kresbě z pařížského 

Louvru. Oba příklady těchto kreseb jsou předběžnými studiemi pro jednu z nejznámějších 

monumentálních realizací Giulia Romana, pro velkolepou fresku s námětem Pádu gigantů 

v Sala dei Giganti mantovského Palazzo Te. Naši kresbu lze považovat za jednu 

z definitivních studií pro centrální skupinu hromovládného Jupitera s bohyní Juno. Dispozice 

ústřední scény, rozvržení oblaků, draperií a detaily rukou, podobně jako pohybové rozvržení 

na naší kresbě, spolehlivě odpovídá dohotovené části fresky zdobící iluzivní kupoli Sala 

dei Giganti. U naší kresby se však objevuje zásadní změna v umístění orla mezi centrální 

dvojicí bohů, kdežto v realizované fresce je místo orla namalována polopostava mladíka, 

zčásti skryta v oblacích. V případě kroměřížské kresby ji můžeme považovat za jednu 

z posledních studií pro centrální scénu fresky. Tuto domněnku značně podporuje zakreslená 

čtvercová síť, taktéž lze soudit, že v konečné fázi před realizací fresky došlo k částečné změně 

původní koncepce malířské výzdoby Sala dei Giganti. Orel byl zde využit hlavně ve formě 

gonzagovského emblému, nejenom tedy jako Jupiterův atribut. V provedené podobě se orel 

objevuje na trůnním křesle jak v optickém, tak v ideovém centru celkového pojetí. Kresba 

ze sbírek arcibiskupství olomouckého v  tomto smyslu zůstává hodnotným materiálem 

pro následný vývoj celkové koncepce malířské výzdoby Palazzo del Te v Mantově. Obzvláště 

pak výmalba Sala dei Giganti vycházející z Ovidiových Metamorfos. 

Na základě archivních dokladů datující průběh výzdoby lze i určit kroměřížskou 

kresbu. Romano zhotovil návrhy na fresku v závěru roku 1531 a v březnu 1532 začal malovat 

v Sala dei Giganti za hlavní pomoci Rinalda Mantovana. V červenci 1534 byla výzdoba sálu 

téměř dohotovená. Uznáme-li možnost změny koncepce v rozkreslení motivu orla, která 

musela být realizována před zhotovením malby, poté tento detail určuje dataci naší studie 
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do závěru roku 1531, eventuálně do počátku roku 1532, pravděpodobně tak do zimního 

období let 1531-1532.70 

V obsáhlém souboru známých kreseb Giulia Romana upoutává kroměřížský list svým 

rozměrem a nepochybným určením pro realizované dílo. Díky charakteristickému 

kreslířskému přednesu zaujímá evidentně přední významné místo.71 

3.1.3. FRAGMENT VÝZDOBY S POSTAVOU SEDÍCÍHO ANDĚLA A HLAVOU LVA  

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu 

Papír 

Rozměry: 185 x 215 mm (pravá spodní strana sestřižena) 

Vpravo dole písmena: A R 

Provenience: S. Landsinger (L.2358); Karáskova galerie 

Publikace: Zlatohlávek 1996, k. č. XV; Kazlepka 2001, 164/636 

i. č. IK 5441 

Památník národního písemnictví  

 

Kresba [3] byla vedena v Karáskově galerii pod přípisem „Ecole romaine 

(XV.siécle)“. Na autorství poprvé upozornila Rumjana Dačeva. 

Okřídlená ženská figura viděná z boku sedí na kamenné lavici. Šaty přikrývají tělo jen 

od pasu dolů, na klíně si je anděl přidržuje pravicí. Levou ruku má předpaženou. Hlava 

s antikizujícím účesem je nakreslena z profilu. Pravou část kresby, která je částečně 

sestřižená, vyplňuje seshora hlava lva po stranách s rozevlátou rouškou, pod níž je naznačen 

ovál, v němž se nachází ornamentálně rámovaný znak. 

Linka perem vede většinou po obrysu znázorňované formy. Lavírování štětcem 

plasticky doplňuje celý výjev. Kresebný motiv je hotový. Autor výjev nezkoumal spontánně 

tvořenými čarami, ale předložil ho jako grafický návrh. Stínování štětcem tvary v kresbě 

zhmotňuje jakoby do nízkého reliéfu.72 Martin Zlatohlávek kresbu chronologicky zařadil 

do třicátých let cinquecenta, kdy se Giulio Romano podílel na výzdobě mantovských paláců.73 

 

 

                                                 
70 TOGNER 1996 (pozn. 58), kat. č. XIV, 162. 
71 TOGNER 1994 (pozn. 67) 43. 
72 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) kat. č. XV, 164. 
73 Zdeněk KAZLEPKA: Stará italská kresba, in: kol. autorů: Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic, 
katalog výstavy v Obecním domě v Praze, 8.8.-14.10.2001, Praha 2001, 180. 
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3.2. Piero di Giovanni Bonacorsi zvaný Perino del VAGA 

(Florencie 1501 - Řím 1547) 

Ve Florencii byl žákem Ghirlandaiovým a pracoval u malíře del Vaga, jehož jméno 

přijal. Podle Vasariho tehdy vznikly jeho první kresby - kopie Michelangelovy Bitvy 

u Casciny. Roku 1517 přišel z Florencie do Říma. Tam se věnoval kopírováním antických 

i moderních děl. Pracoval v Raffaelově dílně, na výzdobě loggií ve Vatikánu. K římským 

raným dílům patří obraz Piety pro Santo Stefano del Cacco, který vytvořil v letech 1517-1518 

a Snímání z kříže namalované pro kostel Santa Maria sopra Minerva v Římě kolem roku 1520. 

Navrhl řadu kreseb pro zakázku výzdoby kaple Pucci v kostele Santa Trinità dei Monti. Když 

byl Řím byl v roce 1522 zasažen morem, Perino utekl do Florencie, kde nakreslil 

pro Compagnia dei Martiri di Camaldoli scénu Umučení deseti tisíců. Kresba je dnes uložena 

v Albertině ve Vídni. Z Florencie se vrátil zpět do Říma a spolu s Giovannim da Udine 

spolupracoval na freskách v Sala dei Pontefici ve Vatikánu. V letech 1524-1527 dohotovil 

fresky v kapli Pucci v kostele Santa Trinità dei Monti a roku 1525 provedl fresku pro kapli 

Crocifisso kostela San Marcello. Roku 1528 odcestoval do Janova, kde pracoval v paláci 

bohatého patricije Andrey Doria. Navrhoval zde výzdoby místností, fasád i kompozice 

zahrad. Dostával mnoho zakázek od církevních hodnostářů. Jeho další cesta ho zavedla 

do Pisy, kde realizoval práce v tamním dómu. Soubor kreseb se nám dochoval. Kolem roku 

1537 se vrátil do Říma, zde však těžko navazoval nové kontakty. Pracoval pro kardinála 

Farnese a roku 1541 se stal malířem papeže Pavla III. Pro papeže navrhoval štuky stropu 

kaple Paolina i v Sala Reggia.74 

Perino patří mezi typické představitele manýristické nástěnné dekorativní malby. Jeho 

cílem bylo pokrýt plochy živě se střídajícími tvary a liniemi, tmavšími a světlejšími plochami, 

a tím vyvolat dojem neskutečného života.75  

                                                 
74 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 188. 
75 MRÁZ / MRÁZOVÁ 1988 (pozn. 62) 594. 
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3.2.1. KRISTUS A SETNÍK NEBOLI UZDRAVENÍ SETNÍKOVA SLUHY 

kresba perem v hnědém tónu, podkresba rudkou 

papír 

rozměry: 200 x 208 mm 

dole uprostřed: „primo“ 

vpravo: „písmeno M“ 

vpravo dole: „aurellio milani“ 

na rubu nápis: „Giovan. Batt. Franco Die Geschichte von röm. Hauptmann der zur Christus 

kommt, um Steiner Sohn am Leben…“ 

publikace: Robertson 1992, 37; Wolk-Simon 1994, 395-396; Zlatohlávek 1996, k. č. XVI 

i. č. DK 4590 

Národní galerie v Praze  

 

Národní galerie v Praze kresbu [4] získala jako konfiskát neznámého původu. 

V inventáři byla vedena jako Italský kreslíř 18. století. Roku 1968 W. R. Rearick napsal 

poznámku na paspartu: „copy or Perino del Vaga“. Chris Thiem v roce 1982 na paspartu 

připsala Ercolu de Setti. Ke jménu Perino del Vaga se znovu přiklonila v roce 1989 

D. DeGrazia, roku 1990 toto připsání potvrdila A. M. Petrioli-Tofani a taktéž A. Forlani 

Tempesti v roce 1994.  

Na kresbě je znázorněn Kristus, který byl podle evangelijní zprávy, Mt. 8, 5-13 

a Lk. 7, 1-10, povolán do domu centuriona. Jeho oblíbený sluha „ležel doma ochrnutý 

a hrozně trpěl“. Kristus měl sluhu uzdravit. Je nakreslen mezi svými učedníky. Proti němu 

stojí římský voják, který rozpaženýma rukama brání vstupu Krista do jeho domu, ve kterém 

leží nemocný sluha, obestoupen třemi opatrovníky. Setník věřil, že Kristus dokáže sluhu 

uzdravit jen pouhým slovem a nechtěl připustit přítomnost Mesiáše v jeho domě. 

Dům centurionův i architektura v pozadí jsou kresebně provedeny v náznaku podle 

renesančních principů. 

Perino vytvořil návrhy pro šest kruhových krystalů, které ryl Giovanni Bernardi 

da Castelbolognese (1494-1553). Naše kresba je jednou z nich. Krystaly měly být zasazeny 

do stříbrných svícnů, jež objednal kardinál Alessandro Farnese pro hlavní oltář kostela 

sv. Petra ve Vatikánu. Je doložena korespondence, v níž Giovanni Bernardi kardinálovi 

oznamuje, že se krystaly připravují v Benátkách. V roce 1539 byly krystaly vyryty. 

Až v letech 1578-1582 ve stříbře vytepal Antonio Gentili da Faenza jeden svícen pro hlavní 
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oltář ve svatém Petru [5] a vsadil do nich krystaly s vyrytými motivy Uzdravení u rybníka 

Bethesdy, Vzkříšení Lazara a Uzdravení setníkova sluhy. Proměnění a Kristus vyhání kupce 

z chrámu byly osazeny do stříbrné osmibokém kazety, kde doplnily Scény utrpení Páně. 

Kazeta se objevila v majetku dánské královské rodiny. Dnes je uložena ve sbírkách zámku 

Christiansborg. Poslední výjev Nasyceni tisíců chlebem a rybami je ztracen. 

Dochovaly se ale kresby všech šesti krystalů nacházející se v New Yorku - Pierpont 

Morgan Library, v Mnichově - Staatliche Graphische Sammlung, ve Stockholmu - Národní 

muzeum a v Paříži - Louvre. 

Náměty na krystalech se shodují s obrazy v kapli Massimi v římském kostele Trinità 

dei Monti, kde Perino působil v letech 1539-1540. Kaple Massimi byla zničena 

v devatenáctém století a v Londýně se zachoval jen jeden obraz, s motivem Vzkříšení Lazara. 

Kresba stejného námětu (Londýn, Victoria and Albert Museum) se dochovala společně 

s písemnými zprávami. Uvolněný rukopis kresby, dramaticky vystavěné figury a perspektivní 

průhled do prostoru v pozadí kontrastují se sevřenou kresbou stejného motivu v Louvru 

v Paříži, která se stala předlohou pro rytce. I kresba z Prahy je stále uvolněnou skicou určenou 

pro konečné propracování plochy do detailu. Se skicou pak pracuje mistr rytec na ploše 

krystalu. Podobnost studie ze Stockholmu je zřejmá, Kristus zde vyhání kupce z chrámu. 

Kresba zahrnuje zřetelný dynamický prvek v nakročení a gestikulaci hlavní postavy, Krista. 

Na kresbě z Národní galerie v Praze je dole uprostřed napsáno Perinem del Vagou - „Primo“. 

Stejné písmo je na kresbě ve Stockholmu – „Quinta“. Grafické zpracování motivu Uzdravení 

setníkova sluhy bylo uvedeno v reprodukci v milánském katalogu Asta Finarte pod číslem 92 

z roku 1964. 

Tyto kresby, i obrazy v kapli Massimi, ukazují určitý posun v jeho tvorbě, vycházející 

z nových zdrojů, které získával při pobytu v Janově a Pise. V Janově se Perino setkal 

s grafikem Guglielmem della Porta, který ho doprovodil i do věčného města Říma. Zároveň 

s ním spolupracoval na mnoha realizacích. Zrodil se i předpoklad, že konkrétně u pražské 

kresby pro krystal patřící do svícnu se podílel i Guglielmo.76 

                                                 
76 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XVI, 188. 
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3.3. Polidoro Caldara zvaný Polidoro da CARAVAGGIO  

(Caravaggio asi 1499/1500 - Messina 1543?) 

Patrně přišel do Říma již v roce 1515. Tam začal pracovat v Raffaelově dílně, pomáhal 

při výmalbě fresek ve stanzích (Incendio di Borgo, Stufetta) a v loggettě kardinála Bibbieny. 

I další práce, jako kartony pro gobelíny s náměty Skutků apoštolských (Londýn, Victoria 

and Albert Museum), naznačují spolupráci skupiny výtvarných umělců, kteří pracovali 

v Římě v okruhu Raffaela. Patřil mezi ně i Giulio Romano a Perino del Vaga. Caldara v Římě 

zůstal do roku 1527. Osamostatnil se již v Raffaelově dílně a vytvořil ve vatikánských 

loggiích papeže Lva X. téma Josef prodán svými bratry a Přechod Jordánu. Klasické 

Raffaelovy tendence mírně karikuje a ukazuje vlastní cestu k jeho výtvarnému výkladu. 

V Římě se zabýval i výzdobou fasád paláců: Palazzo Barberini (Storie dei trifoni dei romani 

sui barbari), Palazzo Madama (Storie mitologiche e di Perseo), Palazzi Milesi Rici. Setkal 

se také s Michelangelem, který právě pracoval na stropě Sixtinské kaple. Dále navázal kontakt 

s Rossem Fiorentinem, Parmigianinem, ten přišel do Říma z Parmy, a s vlámským umělcem 

Janem Scorelem. Byla to první generace manýristů ve věčném městě. Roku 1523-1524 

odcestoval poprvé do Neapole. V Neapoli se také zabýval dekoracemi některých paláců - 

Montalto, Rota, Ravertera.77 Roku 1524 namaloval olejovou temperou dvě horské scenérie 

se sv. Máří Magdalenou a sv. Kateřinou Sienskou na stěny kaple římského kostela San 

Silvestro al Quirinale. Zrodila se zde koncepce krajiny, jejíž figurální stafáž je potlačena 

a krajina svou monumentalitou a dramatičností převládá. Prostor je veden souvisle s plynule 

do sebe předcházejícími plány.78 V letech 1527-1528 pracoval již podruhé v kostelích Santa 

Maria delle Grazie v Caponapoli a v Pescherii. Vyhrocená dramatičnost a naturalismus 

začínající první generace nových výtvarných myšlenek se projevuje ve všech těchto dílech. 

Výtvarným projevem je jazyk nuceného protiklasického projevu, jenž výlučně vyjadřoval 

právě Polidoro. Roku 1528 odešel na Sicílii do Messiny, tam podle Vasariho poznámek zůstal 

až do své smrti v roce 1543.79 

                                                 
77 idem 1996, 193. 
78 PREISS 1974 (pozn. 7) 210. 
79 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 193. 
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3.3.1. KRISTUS UKLÁDÁN DO HROBU - dílna 

Kresba perem a štětcem, vysvětlovaná bělobou 

Papír 

Rozměry: 233 x 249 mm 

Na rubu perem: „Pierino del Vaga“ 

Provenience: E. Jabach (1610-1695); Clemens Lothar Metternich (1907); A. Skutezky 

(získáno na aukci Gilhofer-Rauschburg ve Vídni 10.-12.3. 1908) 

Publikace: Leisching 1910; Haberditzl 1913, 81 nn; Skutezky 1910, k. č. 13;  

Brno 1949, k. č. 17; Praha 1952, k. č. 48 (jako Perino del Vaga);  

Bratislava 1953, k. č. 231 (jako Perino del Vaga);  

Brno 1969, k. č. 133 (jako Perino del Vaga);  

Zlatohlávek 1996, k. č. XVII; Kazlepka 1998, k. č. 21 

i. č. B 2801 

Moravská galerie v Brně 

 

V Moravské galerii v Brně byla kresba [6] vedena pod jménem Perino del Vaga. 

Na autorství Polidora da Caravaggio poukázal Alessandro Ballarin v roce 1991, potom také 

Mario DiGiampaolo a Giulio Bora. Kompozice kresby Ukládání Krista do hrobu je 

soustředěna na čtveřici pozůstalých, shromážděných kolem mrtvého Krista. V Evangeliích 

se uvádí, že Josef z Arimatie si na Pilátovi vyprosil Kristovo tělo pohřbít. Josef na kresbě 

podpírá mrtvé tělo, které je zabaleno do lněného plátna a připraveno k nabalzamování. 

Při pohřbu byly i dvě Marie, matka Ježíšova a Marie z Magdaly.80 Truchlící matka sedí 

se sepjatýma rukama na kolenou nad mrtvým tělem a shlíží k němu.81 Marie Magdalská klečí 

u Kristových nohou s rozpřaženýma rukama a v horoucí lítosti. Čtvrtého pozůstalého, 

sedícího vlevo na kameni, jmenuje pouze Evangelium podle Jana, pravděpodobně to je tajný 

učedlník Nikodém. Další postavy okolo nejsou určeny. 

Brněnská kresba je dílenskou variantou studie Piety v pařížském Louvru a rovněž jako 

její kopie také z Louvru. Kresba je po obou stranách seříznuta. Hlavní skupina lidí je 

propracována vysvětlováním bělobou, ale v provedení stojících postav okolo se jeví téměř 

kopisticky neobratně. Pařížská kresba je datována kolem roku 1540, podle Ravelliho vykazuje 

vliv Michelangela, ale i Lorenza Lotta. Vznikla v pozdním období jeho tvorby a vyznačuje 

                                                 
80 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XVII, 194. 
81 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 64), kat. č. 133, 43. 
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se Polidorovými typickými znaky. Postavy jsou v kompozici vystavěny pyramidálně a ostatní 

jen lehce naznačeny v prostoru. Všechny figury jsou vystiženy v  napětí a vzruchu, což 

působící až mírně bizarním dojmem. Polidoro ji nakreslil po obrysu perem, lavíroval 

a plasticitu vytvořil jemnými tahy vysvětlováním bělobou. Brněnská kresba dodržuje 

v gestech truchlících žen tuto atmosféru. Patrné jsou i odkazy na Raffaela. Jsou zde však 

i spojitosti s jinými Raffaelovými žáky, jako byl i Gianfrancesco Penni. V kresbě však 

převažuje jistá míra odvozenosti, patrně je tak uvážlivé ji řadit mezi repliky, které vznikaly 

v jeho dílně.82  

 

3.4. Francesco de´Rossi zvaný SALVIATI 

(Florencie 1510 - Řím 1563) 

Byl žákem Andrey del Sarto, v roce 1531 odešel z Florencie do Říma. Ve věčném 

městě se seznámil s díly Raffaela a Michelangela. Dostal se do blízkosti Perina del Vaga. 

V Římě od roku 1524 působil Parmigianino, který se také nechal Perinem inspirovat 

v některých motivech. Tyto náměty byly prováděny v rytinách a dále kopírovány, především 

Giacomem Caragliem. Grafické listy se staly inspirací pro další okruh výtvarníků. Salviati je 

považován za jednoho z géniů vrcholného manýrismu.  

Raná díla vytvořil Salviati pro kardinála Giovanni Salviatiho, jenž ho inspiroval 

i k přijetí jeho jména. Tato díla jsou však ztracena. Roku 1536 zhotovil slavnostní dekorační 

výpravu při události vjezdu Karla V. do Říma. Obraz Navštívení v oratoři kostela S. Giovanni 

Decollato z roku 1538 již obsahuje první zkušenosti s díly římských velikánů. Dekorace 

vytvářel i ve Florencii, roku 1539 se podílel na svatební výzdobě pro Cosima I. de´Medici 

s Eleonorou z Toleda. Dva roky pobýval také v Benátkách, mezi lety 1539-1541 zde pracoval 

pro rodiny Grimani. Je doloženo, že pro ně namaloval mnoho obrazů z Příběhů Psyché 

(Storia di Psiche), jež jsou dnes ztraceny. Existuje však série grafických listů. Roku 1541 

se věnoval výzdobě kaple brandenburských markrabat (Marchesi di Brandenburgo) v kostele 

Santa Maria dell´Anima v Římě s tématy Seslání Ducha svatého a Vzkříšení. Také pracoval 

pro Pierluigiho Farnesa. Vrcholem jeho tvorby jsou práce v Palazzo Vecchio ve Florencii, 

kam znovu odcestoval roku 1543, zde také získal slávu i u svých současníků. Od roku 1549 

v Římě dokončil fresky v kostele Santa Maria Dell´Anima a dekoroval řadu římských paláců: 

Palazzo Sacchetti, Palazzo Farnese, Palazzo della Cancelleria. Pravděpodobně v roce 1554, 

                                                 
82 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XVII, 194. 
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podle Vasariho záznamů, dokončil obrazy v kapli Chigi v kostele Santa Maria del Popolo. 

Na dvoře francouzského krále, kam byl přizván v letech 1555-1557, spolupracocal 

s Francescem Primaticciem.83V roce 1548 se Salviati vrátil do Říma, kde půldesetiletí 

netvořil. Setkal se tam s okolnostmi, které mohli změnit charakter jeho práce ve vrcholném 

manýristickém stylu.84 Roku 1561 sjednal smlouvu na vatikánské fresky v Sala Reggia. 

Dokládá je velký soubor kreseb.85 

3.4.1. STUDIE ŽENSKÉ POLOPOSTAVY A RUKOU. NÁVRH PRO ALEGORII MÍRU.  

Kresba tužkou na papíře. 

Rozměry: 246 x 198 mm 

Provenience: pravděpodobně Clary-Aldringen, Teplice 

Publikace: Zlatohlávek 1996, k. č. XXIV; Goguel 1998, 54 

i. č. K 57576 

Národní galerie v Praze 

 

Kresbu [7] získala Národní galerie v Praze roku 1985. Patrně byla součástí druhého 

alba teplické knížecí rodiny Clary-Aldringen, která alba ukořistila, když se přesouvala 

ve třicátých letech sedmnáctého století do Mantovy. Album bylo v padesátých letech 

dvacátého století ztraceno, posléze rozstříháno a postupně rozprodáno. Některé kresby byly 

dopraveny do Národní galerie v Praze. Rodina. Původně  byl jejich majitelem buď syn 

Antonia Campiho, Claudio, který v Mantově sídlil, nebo A. M. Viani, který pracoval na dvoře 

Gonzagů a vyšel z cremonské dílny Giulia Campiho. Nevelkou část kreseb v obou albech 

tvořila díla mistrů z Cremony od počátku šestnáctého století až do tvorby A. M. Vianiho 

z prvních desetiletí sedmnáctého století. Kresbu Národní galerie v Praze vedla pod jménem 

Antonio Campi. Francesca Salviatiho jako autora této kresby navrhla C. M. Goguel, odkázala 

se na jeho fresku ve florentském  Palazzo Vecchio. 

Poprsí ženy na kresbě z Národní galerie v Praze se takřka do detailu rovná ženské 

alegorii míru, obrazu nacházejícího se v supraportě Sala delle Udienze v Palazzo Vecchio [8]. 

Mír, znázorněn jako ženská sedící figura, vysvobozuje zajatce a rozbíjí zbroj. Kresba v Praze 

je doplněna ještě studií levé ruky. V dolní části je dlaň otočena dovnitř, ve fresce 

ale zaznamenána není. Nahoře na kresbě je jemně prokreslená ruka se spojeným palcem 

                                                 
83 idem 1996, 218. 
84 FREEDBERG (pozn. 61) 442. 
85 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 218. 
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a ukazováčkem, na fresce drží v rukou palmu vítězství. Salviati v Palazzo Vecchio pracoval 

kolem roku 1544. Ve Franfurktu a v Britském muzeu jsou známy kresby, které kreslil 

pro zmíněný florenstký palác. Kresba z Britského muzea ve volnějším rukopise i s řadou 

odchylek připojuje figuru Spravedlnosti, sedící v oblouku nad dveřmi. List z Oakly Park 

zkoumá jen ženskou postavu alegorie míru.86 Kromě ženské centrální postavy je kresba 

nalézající se ve florentských Ufizzií doplněna ještě o levou dolní část obrazu, ale Cheney ji 

považuje za kopii. 

Kresba z Prahy je vypracována v jemné lince tužkou, hlavně studovaná ruka vpravo 

nahoře. Předkloněnou hlavu a zčásti odhalené poprsí modeluje drobná šrafura. Salviati byl 

při práci v Palazzo Vecchio patrně již ovlivněn některým z grafických listů ze školy 

ve Fontainebleau a jeho fresky v Palazzo Vecchio se považují za mistrovské.87 

M. Zlatohlávek podpořil v nedávné době názor M. Tanziho a spíše se přiklání 

k variantě, že se jedná o záznam figury Salviatiho fresky, kterou mohl vytvořit A. Campi. 

3.4.2. PALLAS ATHÉNA 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu 

Papír 

Rozměry: 268 x 195 

Vlevo dole nápis tužkou: „Parmigianino“ 

Provenience: R. W. P. de Vries (L. 2786a) 

Publikace: Zlatohlávek 1996, k. č. XXV 

i. č. K 4890 

Národní galerie v Praze 

 

Kresbu [9] darovala E. Müllerová Národní galerii v Praze v roce 1940. Inventována 

byla jako kresba Il Parmeggianino. C. M. Goguel ji roku 1973 přiřadila k okruhu florentských 

kreseb podle Salviatiho. S. Béguin potvrdila v roce 1987 florentskou provenienci kresby, 

blízké Salviatimu nebo Marcovi da Faenza. V roce 1989 D. DeGrazia kresbu připsala 

Salviatimu. O rok později, roku 1990 ji A. Petrioli-Tofani zařadila ke jménu Marco 

da Faenza, to potvrdil Mario DiGiampaola v roce 1994. Atribuci Salviatimu doložil v roce 

                                                 
86 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXIV, 219. 
87 Catherine Monbeig GOGUEL (ed.): Francesco Salviati (1510-1563), Ou la bella maniera, Musée Louvre, 
Paris, 30.4.-29.6.1998, Paris 1998, kat. č. 54, 178. 
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1995 A. Cecchi přípisem „Senza dubbio. Uno splendido tipico SALVIATI!“. Autorství 

pak ještě potvrdil T. Clifford roku 1996. 

Athéna je na kresbě navržena pravděpodobně jako socha, podle náznaku soklu. Možná 

se měla použít jako alegorická dekorace. Figura sedí na zbroji, na hlavě má přilbici a v levé 

ruce drží kopí. Na pravé ruce má bohyni Níké - vítězství. Postava působí robustně, svalnatě, 

má vypracované ruce a mohutná ramena. Znaky specificky vnímané figury z období 

vrcholného manýrismu jako například dlouhé končetiny a velká chodidla, se podepsaly 

i na díle Salviatiho. Vliv manýrismu se značí i ve tváři Athény, která je vystínována 

a vymodelována lavírováním a její oddělený a protažený ukazováček levé ruky také ukazuje 

na zvláštní vnímání figury v tomto období. Kreslil rychle perem a štětcem jen základní 

obrysy, kresba Athény je pozorně provedena ke studii samostatné postavy. I tak byly 

Salviatiho tahy perem a štětcem rychlé a spontánní.88 

 

3.5. Giorgio VASARI 

(Arezzo 1511 - Florencie 1574) 

Giorgio Vasari se narodil v Arezzu, kde také získal humanistické vzdělání.89 

Intervenoval do nejrůznějších forem výtvarné tvorby. Věnoval se kresbě, malířství, 

architektuře, reflektoval dobu a zaznamenával životy výtvarných umělců své doby. Zároveň 

vytvořil ojedinělou sbírku kreseb výtvarníků a pozvedl tak kresbu k sběratelskému artiklu.90 

Jeho prvním učitelem malířství v Arezzu byl Guillaumo de Marcillat (1475-1529 nebo 

1537), jenž byl freskařem a malířem skla.91 Důležitým mezníkem jeho tvorby byl odchod 

do Florencie po roce 1524, kam ho vyslal Passerini. Zatímco se tam věnoval studiu literatury 

ve společnosti Medicejských, dostalo se mu pocty navázat kontakt s Michelangelem.92 Kresbu 

se učil od Baccia Bandinelliho, ovlivněn byl i Rosso Fiorentinem a Andreou del Sarto, 

se kterým i spolupracoval. Do rodného Arezza se vrátil roku 1527 a 1529, když ve Florencii 

probíhaly nepokoje. Navštívil i Pisu a Bolognu. Pracoval ve službách Medicejských v Římě 

(Ippolito de´Medici), kam přišel se svým přítelem Francescem Salviatim v roce 1531. 

Ve věčném městě oba studovali díla velikánů - Michelangela a Raffaela. Nechal se tu také 

ovlivnit Raffaelovými pokračovateli Perinem del Vaga a Polidorem da Caravaggio. S určitostí 
                                                 
88 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXV, 222. 
89 FREEDBERG (pozn. 61) 445. 
90 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 224. 
91 KUSÁKOVÁ – KNOZOVÁ 1969 (pozn. 69) 44. 
92 FREEDBERG (pozn. 61) 445. 
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se seznámil i s díly Giulia Romana. Alessandro de´Medici si Vasariho vyžádal zpět 

do Florencie, kde ho posléze zaměstnal Ottaviano. Roku 1536 se zabýval přípravou dekorací 

pro slavností vjezd Karla V. do Florencie. Prvním významným úkolem pro něj byla výzdoba 

Camaldoli v Archicenobiu, kterou započal v roce 1537. Posléze cestoval téměř patnáct let 

po mnoha italských městech, sbíral zkušenosti, získával různé zakázky a hlavně 

shromažďoval své poznatky do rozsáhlého životopisného spisu Životů. V Římě se ukázal roku 

1538, pak se do něj pravidelně vracel v letech 1542, 1544, 1546 a na delší dobu roku  

1550-1554. V roce 1539 vymaloval refektář San Michele in Bosco v Bologni, do které se 

znovu vrátil až roku 1554. Vlastní dům v Arezzu vyzdobil v roce 1542. V letech 1544-1545 

pracoval spolu s Gherardim na freskách v Monte Oliveto v Neapoli, převážně v refektáři.93 

Kardinál Alessandro Farnese zadal Vasarimu roku 1546 úkol vytvořit velký cyklus 

na oslavu papeže Pavla III. a jeho rodu podle programu Paola Giovia v římském Palazzo della 

Cancelleria. Měl provést mohutný celek, k němuž ale stihl ke své pozdější lítosti připravit 

pouze náčrty a nikoliv pečlivě vypracované kartóny. Společně se šesti malíři a řadou mladších 

pomocníků byl sál v rekordním čase pouhých sta dní dekorován a na památku tohoto 

závratného výkonu nazván Salone de cento giorni.94 

Z podnětu kardinála Farnese psal životopisy italských malířů, jejichž první vydání 

vyšlo už 1550, v roce 1568 pak vydání druhé.95 Ve službách papeže Julia III. se pohyboval 

od roku 1554. Společně s dalšími umělci vyzdobil Palazzo Vecchio pro Cosima Medicejského 

po návratu do Florencie. Od roku 1555-1559 se uskutečňovaly práce v Quartiere degli 

Elementi, aby následovaly v Quartiere di Leone X (1556-1562), v Quartiere di Eleonora 

a v Salone del Cinquecento (1563-1572). V Římě podle pokynů Cosima Medicejského 

vymaloval tři kaple pro Pia V. ve Vatikánu roku 1569. Navrátil se zpět do Florencie, kde 

získal zakázku na výmalbu kupole dómu Santa Maria del Fiore s tématem Posledního soudu. 

Roku 1572 a 1573 se opět odebral do Říma, aby tam vymaloval Sala Reggia ve Vatikánu. 

Smrt ho zastihla v roce 1574, ve Florencii zanechal nedokončenou kupoli dómu, které 

se posléze zhostil Federico Zuccari.96 

Svým stylem se blížil k středoevropskému manýrismu.97 Známější je svými životopisy 

umělců než vlastními malbami, sochařskými díly a architekturou. Vasari dokázal sloučit dvě 

kultury mocné patronace, jak vzdělání humanitní u Pietra Valeriana, tak výchovu uměleckou 

                                                 
93 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 224. 
94 PREISS 1974 (pozn. 7) 36. 
95 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65) 44. 
96 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 224. 
97 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65) 44. 
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v okruhu Andrey del Sarto.98 Jeho dílo se ale nemohlo dostatečně prosadit, jelikož postrádá 

velkolepost stavby obrazu, která byla pro tvorbu manýristů důležitá. Opíral se pouze 

o literární námět, o četné alegorie spojované s ornamentem s ne příliš velikými estetickými 

hodnotami. Jeho velké kompozice se ve skutečnosti staly obrovským ornamentem, z něhož 

pronikají figury serpentinaty.99 

3.5.1. ZJEVENÍ ABRAHAMOVI PŘI BOŽIŠTI MAMRE 

Kresba perem v hnědém tónu 

Papír 

Rozměry: 211 x 150 mm 

Vpravo dole nečitelné razítko 

Provenience: R. W. P. de Vries, coll. P. O. D.; dr. P. Toman (L. 2401); Karáskova galerie 

Publikace: Praha 1952, k. č. 55; Zlatohlávek 1996, k. č. XXVI; Kazlepka 2001 152/642 

i. č. IK 5214 

Památník národního písemnictví 

 

Sběratel Jiří Karásek ze Lvovic kresbu [10] vedl ve své sbírce pod jménem Giorgio 

Vasari (Ec. florentine). 

Kresba má neobvyklé ikonografické téma. Znázorňuje zjevení tří vznášejících se figur, 

které jsou otočeny ke klečícímu vousatému muži. Muž je přijímá s okázalým postojem 

určitého udivení projeveným rozpřaženýma rukama. Scéna se odehrává před domem, kde je 

prostřený stůl se dvěma stolicemi. Vlevo od stolu sedí žena se zahalenou hlavou, v klíně má 

položené ruce. Ve dveřích domu je mladší žena držící v levé ruce dítě, za ní jsou jen 

v náznaku provedeny dvě polopostavy. Další figury jsou nakresleny za stolem. V pozadí 

za nimi jsou naznačeni dva velbloudi. Na kresbě je znázorněna starozákonní scéna 

z vyprávění o Abrahamovi v době, kdy za ním do Mamre přišli tři Boží poslové. Zvěstovali 

mu narození syna a také zkázu měst Sodomy a Gomory. Obvykle tato scéna bývá 

znázorňována ve volném prostoru, kde se Abraham setkal se svými hosty pod stromem. 

Na pražské kresbě je výjev situován před dům, kde přede dveřmi sedí Sára, která se smála 

zvěsti, že porodí syna. Ženou ve dveřích by mohla být egyptská otrokyně Hagar, dítětem 

Izmael, Abrahamův syn. Nad scénou se vznášejí tři poslové, kolem nich je svatozář, která 

symbolizovala božskou Trojici. 

                                                 
98 BURKE 1996 (pozn. 29) 71. 
99 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65) 44. 
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Vasari na přelomu let 1539/1540 pracoval na obrazech v refektáři konventu 

bolongského San Michele in Bosco, ke kterému se vztahuje tato kresba. Spolu s výjevem 

Zjevení Abrahamovi při božišti Mamre zde vytvořil scénu Kristus v domě Marty a Marie 

a Mše svatého Řehoře. První z nich je na svém místě v konventu, druhý se nalézá 

v Pinakotéce v Bologni a poslední je v současnosti nezvěstný, k němu se také vztahuje 

pražská kresba.100 

Pro abrahamovskou scénu znázorněnou na listu v Praze jsou známy další tři kresby 

uložené ve Florencii v Uffiziích, ve Filadelfii a v Lille. Při srovnání s kresbou v Lille [11] je 

pražská skica v kompozici naprosto shodná, liší se jen v detailech a uvolněném rukopise. 

M. Zlatohlávek proto předpokládá, že kresba z Prahy je původnější. Kresba z Lille je 

dekorativně orámována, rám naznačuje zasazení obrazu do architektury.101 Podobnost 

vykazuje i kresba pro obraz Kristus v domě Marty a Marie z pařížského Louvru a kresba 

pro obraz Mše svatého Řehoře také patří do již zmíněné série.102 

3.5.2. SEDÍCÍ ŽENA S KOTVOU A PŘESÝPACÍMI HODINAMI - NADĚJE 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu, vysvětlovaná bělobou, v místech překresleno tužkou 

Šedomodrý papír 

Rozměry: 366 x 267 mm (vystřižený ovál) 

Provenience: Gudefrey, Paris 

Karáskova galerie 

Publikace: Zlatohlávek 1996, k. č. XXVII; Kazlepka 2001, 157/643 

i. č. IK 5497 

Památník národního písemnictví v Praze  

 

Jméno Giorgio Vasari uváděl už Jiří Karásek ze Lvovic ve své sbírce. Na kresbě [12] 

je zpodobněna žena sedící s otočeným trupem, hlavu má z profilu, vlasy má sčesány do drdolu 

a prosebně spíná ruce. Oblečena je do průsvitných šatů stažených v pase, přes levé rameno má 

přehozený plášť. Pravou nohou s odhaleným kolenem se opírá o velké přesýpací hodiny. 

Vpravo dole je nakreslena kotva se zavlečeným lanem. Figura jednoznačně ztělesňuje Naději. 

Vasari pracoval na výzdobě refektáře konventu na Monte Oliveto v Neapoli v roce 1544, 

                                                 
100 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVI, 225. 
101 KAZLEPKA 2001 (pozn. 73) 176. 
102 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVI, 225. 
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kde vytvořil obrazy Ctností. Pražská kresba sedící ženy by se mohla připojit ke studii jedné 

z nich. 

V Britském muzeu je kresba s námětem Hojnosti, která má podobné rozměry a shodný 

šedomodrý papír i techniku. Vasari roku 1546 pracoval na freskách Sala dei Cento Giorni 

římského Palazzo della Cancelleria. Stěny paláce jsou dekorovány velkými kompozičními 

celky a mezi nimi se v naznačených nikách vynořují figury Ctností, podobné naší kresbě. 

Vasari na ni zhotovil modello ctnosti Naděje, nakreslené jemně perem a lehce vyšrafované 

bělobou s naznačením odrazu světla na postavě i na šatech.103  

3.5.3. SOUBOR KRESEB 

MARS 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 54 x 55 mm104 

Mars letí vzduchem. Pravou rukou drží kopí, levou štít a na hlavě má antickou 

helmu.105 [14] 

 

HELIOS (APOLLO) 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 53 x 60 mm106 

Mladík řídí vůz tažený dvěma koňmi.107 [15] 

 

AMOR 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 54 x 54 mm108  

Amor s toulcem u boku natahuje luk se šípem.109 [16] 

 

                                                 
103  idem 1996, 228. 
104 ibidem 230. 
105 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 134, 44. 
106 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
107 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 135, 44. 
108 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
109 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 136, 44. 
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SEMELE (LUNA) 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 54 x 62 mm110 

Bohyně se srpkem měsíce jede na voze taženém dvěma psy.111 [17] 

 

MERKUR 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 68 x 60 mm112 

Merkur v okřídlené čapce s mečem u nohou hvízdá na píšťalu.113 [18] 

 

NÁVRH NA VÝZDOBU STĚNY 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 88 x 172 mm114 

Na soklu střední karyatidy: „VASARI“ 

Návrh na členění a výzdobu obdélné zdi.[19] Plocha je členěna na dvě části. Vlevo je 

výjev s Daidalem a Íkarem letícími nad krajinou. Vpravo je v oválu umístěna podobizna 

obklopena dekorativními prvky. Kolem obou částí jsou rozmístěny ženské karyatidy, nahoře 

v rámu dekorativní věnce.115 

 

VENUŠE A AMOR 

Kresba perem a štětcem  

Papír 

Rozměry: 65 x 59 mm116 

Sedící postava ženy natočená dozadu a objímající malého putta.117 [20] 

 

 
                                                 
110 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
111 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 137, 44. 
112 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
113 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 138, 44. 
114 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
115 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 139, 44. 
116 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
117 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 140, 44. 
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CHRONOS 

Kresba perem a štětcem  

Papír 

Rozměry: 53 x 55 mm118 

Starý muž sedí s kosou přes rameno ve voze taženém hady.119 [21] 

 

HERMES 

Kresba perem a štětcem 

Rozměry: 51 x 52 mm120 

Hermes píská na píšťaly v okřídlených botách i čapce.121 [22] 

 

CHRONOS 

Kresba perem a štětcem  

Papír 

Rozměry: 63 x 61 mm122 

Chronos sedí s kosou na mořském hadu.123 [23] 

 

VENUŠE 

Kresba perem a štětcem 

Papír  

Rozměry: 52 x 52 mm124 

Letící Venuše s lasturou v levé ruce a shlíží se v zrcadle.125 [24] 

 

HERA 

Kresba perem a štětcem 

Papír 

Rozměry: 53 x 54 mm126 

Na vozíku taženém pávy sedí Hera, pravou rukou drží otěže.127 [25] 

                                                 
118 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
119 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 141, 44. 
120 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
121 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 142, 45. 
122 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 230. 
123 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 143, 45. 
124 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 231. 
125 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 144, 45. 
126 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 231. 
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JUPITER 

Kresba perem a štětcem  

Papír 

Rozměry: 53 x 61 mm128 

Jupiter sedí na vozíku taženém orly, v levé ruce drží otěže.129 [26] 

 

Provenience: A. Skutezky (získáno 1907 od van Stockum-Kesling, Amsterodam) 

Publikace: Leisching 1910; Skutezky 1910, k. č. 49; Bratislava 1953, k. č. 237–249;  

Brno 1969, k. č. 134–146; Zlatohlávek 1996, k. č. XXVIII-XL 

i. č. B 2606–2618 

Moravská galerie v Brně 

 

Celý soubor kreseb [13] byl vždy publikován jako práce Giorgia Vasariho. Drobné 

kresby, kterých je dohromady třináct, jednotlivě znázorňují dvanáct antických božstev a jeden 

návrh výzdoby části stěny. S určitostí patří k sobě a týkají se jedné kompozice. Proti sobě 

mohou být i Helios a Luna nebo Jupiter a Luna. Okolo nich jsou v samostatných polích 

seskupena ostatní božstva. Ve větším návrhu výplně stěny jsou nakresleny tři karyatidy, 

rozdělující návrh na dvě pole. Scéna vznášejícího Daidala s Íkarem je znázorněna v levém 

poli a figura zasazená do dekorativního oválného rámu v poli pravém. Kompozice s antickým 

božstvem je i v tomto detailu vystavěna na základech renesančního vnímání světa. 

Pravděpodobné je, že návrhy byly určeny pro vnitřní výzdobu sálu některého paláce nebo 

vily. Dodnes nebylo nalezeno konkrétní konečné dílo, ke kterému by se tyto kresebné návrhy 

vztahovaly. Nepotvrzený je i předpoklad, že motiv Daidala s Íkarem mohl být návrhem 

pro Vasariho dům v Arezzu. Porovnání bylo učiněno se souborem šesti kreseb (E.P. Pillsbury, 

„Review: Sixteenth Century Italian Drawings from the Collection of Janos Scholz“, 

in: Master Drawings, XI, 4, 1973, 399–402), stejného jemného provedení, ze sbírky Jonase 

Scholze (Oberhuber, Walker 1973–1974, k. č. 28). Podobnosti v kresbě těchto dvou souborů 

ukazují stejné vykreslení figur a jejich typologie. Kresby ze Scholzovy sbírky také nejsou 

identifikovány s určitou freskou, ale původně byly řazeny do poloviny čtyřicátých let 

po Vasariho pobytu v Benátkách. Tam roku 1545 pracoval na zakázce výzdoby loggií 

od Dona Pietra Tolledo z Neapole. K Návrhu na výzdobu stropu se pravděpodobně váže 

                                                                                                                                                         
127 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 145 45. 
128 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 231. 
129 KUSÁKOVÁ–KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65), kat. č. 146, 45. 



41 

i práce v Neapoli. V tomto kontextu ji publikovala Paola Barocchi (1964, 19). Návrh z Uffizií 

také vykazuje s kresbou z Moravské galerie v Brně jisté stylistické podobnosti. Opravu datace 

souboru kreseb uvedl E. P. Pillsbury, včlenil ji do poloviny padesátých let. Vasari v té době 

tvořil ve Studiolo Francesca I. de´Medeci. Přiřadil k nim ještě kresbu z Dijonu a kresbu 

z Rijksprentenkabinetu Rijksmusea v Amsterodamu, jež jsou interpretovány v souvislosti 

s působením Vasariho ve Florencii asi roku 1555. Tento soubor Vasariho kreseb tedy 

s největší pravděpodobností vznikl v polovině let padesátých, když tvořil ve Florencii.130 

 

3.6. Marco MARCCHETI da Faenza 

(Faenza před 1528 - Faenza 1588) 

Pozdní manýrista tvořící v Římě a ve Florencii. Přesné datum jeho narozeni není 

známo. Kolem roku 1533 dekoroval prostory prvního patra paláce Sacchetti. Spolupracoval 

na výzdobě florentského Palazzo Vecchio a na návrzích pro Johannu Rakouskou v roce 1565. 

Také pracoval ve službách papeže Řehoře XIII. v letech 1572-1585. Vyzdobil papežovy 

loggie. Je znám hlavně jako malíř groteskních dekorací. Věnoval se návrhům ornamentálních 

výplní, vlysů, výzdobou pilastrů i jednoduchých ozdob. Komplikovanějšími kompozicemi 

dekoroval stěny a výjev obvykle včlenil do  orámování s výhledem do krajiny. Ve své tvorbě 

se blíží k Salviatimu.131 

3.6.1. SEDÍCÍ ŽENSKÁ POSTAVA (recto), NAROZENÍ P. MARIE (verso) 

SEDÍCÍ ŽENSKÁ POSTAVA (recto) 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu 

Papír 

Rozměry: 160 x 141 mm 

Vlevo nahoře nápis: „Da Salimbeni“ 

 

NAROZENÍ P. MARIE (verso) 

Kresba perem v hnědém tónu 

Vlevo nahoře očíslováno tužkou 101 

 

                                                 
130 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XXVIII-XL, 231. 
131 idem 1996, 236. 
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Provenience: Sbírka MF; Nedoma; dr. O. Gross 

Publikace: Praha 1977, poř. č. 9 (jako A. Boscoli); Zlatohlávek 1996, k. č. XLII 

i. č. K 39926 

Národní galerie v Praze  

 

Kresba [27] byla do Národní galerie v Praze získána roku 1963 z majetku 

dr. O. Grosse. Inventována byla jako Italský kreslíř ze 16. století. C. M. Goguel kresbu v roce 

1973 přiřadila A. Boscolimu. Stejného autora potvrdil i U. Ruggeri v roce 1988. Připsání 

ke jménu M. Marcchetiho navrhla v roce 1990 A. Petrioli-Tofani. Roku 1994 ji A. Forlani 

Tempesti připsala Vicinu a Nebbia. Marca Marcchetiho da Faenza opět navrhla v roce 1995 

R. Eitel Porter, roku 1996 jej T. Clifford potvrdil. 

Na kresbě je zachycena sedící žena s otočenou hlavou k pravému rameni, oděna 

do šatů. 

Rubová strana s motivem Narození P. Marie je nakreslena velmi jemně. Uspořádání 

tradiční scény je dovršeno půvabnými manýristickými figurami. Váha je kladena převážně 

na jejich postoje a samotný výjev je tím utlumen. Postavy v pozadí, které přinášejí nádoby 

k posteli rodičky jsou kresleny v neobvyklém rozmáchnutí. Dvě postavy vlevo působí 

monumentálním dojmem, jedna figura ještě napíná ukazováček a ukazuje na narozené dítě.132 

 

3.7. Taddeo ZUCCARI 

(Sant´Angelo in Vado u Urbina 1529 - Řím 1566) 

Narodil se v Markách, poblíž Urbina a jako čtrnáctiletý přišel do Říma, kde získával 

zkušenosti od posledních představitelů manýrismu.133 Kompozice a jednotlivé figury sledoval 

a učil se od Polidora, který pracoval na fresce fasády Palazzo Mattei na konci let čtyřicátých. 

Perino ho zase ovlivnil převážně ve vytváření výrazu a stylu.134 Kolem roku 1553, z počátku 

své tvorby, se podílel s bolongským Prosperem Fontanou na výzdobě vily Giulia v Římě.135 

Do padesátých let je datován cyklus Pašijí provedených v kapli Mattei kostela Maria della 

Consolazione. Ukázal se zde jako dědic římské manýry, jeho výtvarný projev ale zůstal 

příbuzný s prací Raffaela. V letech 1558-1559 rozpracoval fresky s výjevy Příběhy sv. Pavla 

                                                 
132 ibidem 236. 
133 FREEDBERG (pozn. 61) 490. 
134 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 239. 
135 FREEDBERG (pozn.61) 490. 
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v kapli Frangipane v kostele San Marcello al Corso. Ve Vídni v Albertině je kresba Sv. Pavla, 

způsob provedení této kresby se jemnými prvky přibližuje k manýristickému pojetí 

Parmigianina. Provenience kresby směřuje ke sbírce Nicolase Laniera. S bratrem Federicem 

roku 1560 vytvořil fresky v kostele Santa Maria dell´Orto na téma Příběhů ze života P. Marie. 

Velkým projektem se zabýval od roku 1561 v podstatě do konce života. Zdobil Palazzo 

Farnese v Caprarole. V letech šedesátých usilovně pracoval, téměř jakoby očekával svůj 

konec. V letech 1562 a 1563 maloval v Římě Sala dei Fasti Farnesiani v Palazzo Farnese. 

Roku 1566 rozpracoval obraz v kapli Pucci kostela Trinità dei Monti a oltářní obraz 

pro San Lorenzo in Damaso. Náhle však zemřel a část jeho zakázek dokončoval jeho bratr 

Federico.136 

Patřil k typickým italským manýristům, kteří se snažili spojit Raffaleův styl 

s Michelangelovým a Correggiovým.137.138 

3.7.1. NÁVRH FRESKY S KARYATIDAMI, SEDÍCÍ ŽENOU A HISTORICKÝM (?) 

VÝJEVEM 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu, podkresba tužkou 

Zežloutlý papír 

Rozměry: 160 x 403 mm 

Nápisy perem: „questo farano osto figura di coloriti, questo farano os figura ??giaro et ???,  

questi farano qua? ??? ??? ???“ 

Vlevo dole nápis tužkou: „Di Lionello Spada“ 

Provenience: vpravo dole na podložce vyražena písmena: ARD (L. 172 – neidentifikovatelná  

sbírka); LMP – Landsmuseum Prag 

Publikace: Zlatohlávek 1996, k. č. XLIII 

i. č. K 25292 

Národní galerie v Praze 

 

Kresbu [28] původně uloženou v Národním muzeu v Praze převzala v roce 1949 

Národní galerie v Praze. Vedena byla jako Neznámý kreslíř osmnáctého století. Za kresbu 

italských anonymů 2. poloviny 16. století ji roku 1987 označil P. Preiss. Přípisem na paspartu 

v roce 1994 kresbu M. DiGiampaolo zařadil k okruhu Perina del Vaga, ale s otazníkem. Další, 

                                                 
136 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 239. 
137 MRÁZ / MRÁZOVÁ 1988 (pozn. 60) 629. 
138 FREEDBERG (pozn. 61) 494. 
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kdo navrhnul otazník k atribuci Taddeu Zuccarimu, byl v roce 1995 M. P. Joannides. 

Zuccariho autorství stvrdil roku 1996 T. Clifford.  

Výzdoba stěny je v návrhu naznačena architektonickými prvky, ornamentálním 

rámováním vlevo a dvěma figurami karyatid, které dělí dva výjevy. Jedním je zepředu sedící 

ženská postava, patrně jedna z alegorií. Na druhém je pravděpodobně znázorněn historický 

motiv triumfální jízdy. Dodnes není známa souvislost s konkrétní freskou, ani přiřazení 

k jiným kresebným návrhům dekorace interiéru se nenabízí. Ženské figury připomínají 

manýristický rukopis Zuccariho. Jsou oděny do plášťů, s pasy vysoko vyznačenými. Figury 

jsou v náznaku esovitého vybočení a mají zkrácené proporce končetin, které jsou položeny 

skoro mimo obraz. Alespoň částečně se zde nabízí srovnání s kresbou skupiny čtyř stojících 

žen ze sbírky Mr. Davida Rusta (Gere 1969, k. č. 251, obr. 20) s datací do počátku padesátých 

let. Pražská kresba by mohla být také datována do těchto let.139 

3.7.2. EVANGELISTA LUKÁŠ (recto), DVĚ SKICI MUŽSKÝCH AKTŮ 

VE SCHOULENÉ POLOZE (verso) 

EVANGELISTA LUKÁŠ (recto) 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu, doplňovaná bílou a černou křídou 

 

DVĚ SKICI MUŽSKÝCH AKTŮ VE SCHOULENÉ POLOZE (verso) 

Kresba černou křídou 

Šedomodrý papír s vodoznakem140 - zkřížené šípy - Briquet 6289 

395 x 275 mm. 

Částečně poškozeno přehýbáním, kresba je vlepena do paspartového rámu 

Na spodním okraji listu přípis perem ze 17. století: „Taddeo Sucaro“ 

Provenience: N. Lanier (L. 2891); Thomas Howard Arundel; Seznam 1691141 

Publikace: Gere 1969, k. č. 88; Togner 1986, k. č. 21; Kroměříž 1992, k. č. 14; Togner 1993;  

Gere 1995, 88-A; Togner 1996, k. č. 22; Togner 1996, k. č. XLIV 

i. č. KE 4504 

Sbírky arcibiskupství olomouckého 

                                                 
139 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XLIII, 240. 
140 Vodoznak, filigrán, průsvitka – průsvitné označení papíru. Při někdejší ruční výrobě papíru se k naběracím 
formám (sítům) připevňovaly firemní značky vyrobené z drátků a vtlačovaly se v sotva znatelném reliéfu 
do papíroviny, čímž zeslabovaly její vrstvu. Ve strojní výrobě se obrazec vodoznaku vtiskuje do ještě vlhké 
papíroviny sítovým válcem. Neobyčejná rozmanitost vodoznaků – symbolické a heraldické motivy, podoby 
zvířat a rostlin atd. – umožňuje poměrně přesné datování rukopisů, kreseb a grafických listů. Filigrány jsou 
známy od konce 13. století, in: Karel TEISSIG: Technika kresby, Praha 1986, 503. 
141 ZLATOHLÁVEK 2006 (pozn. 69), Milan Togner uvádí Seznam 1673 – II./15, in: (pozn. 64), 242. 
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Tuto kresbu z arcibiskupské sbírky [29] řadíme k nejhodnotnějším na našem území. 

Na spodním okraji listu je sběratelská značka, malá hvězdička. Lze prokázat dřívější umístění 

ve sbírce Nicolase Laniera a ve sbírkách hraběte Arundela. Do kolekce bratří Imstenraedů 

se dostala z Arundelovy pozůstalosti a spolu s ostatními kresbami ji v roce 1673 koupil Karel 

Liechtenstein, olomoucký biskup.142 Osobité kresebné podání listu ze sbírek arcibiskupství 

podporuje atribuce J. Gera z roku 1969.143 Gere kresbu určil jako předběžný návrh fresky 

stejného námětu v pendantivu kaple Capella Mattei římského kostela S. Maria della 

Consolazione. Kresbu datuje do poloviny padesátých let, kolem roku 1555. Další variantu 

Evangelisty Lukáše, která je ve sbírce lorda Methuena (Corsham Court), provedl částečně 

skicovitější a uvolněnější rukou. Stějně tak studii Evangelisty Jana, ze stejného období 

a taktéž určenou pro Capella Mattei, nacházející se v pařížském Louvru. Donedávna neznámé 

verso kresby [30] dnes podporuje dataci i autorství Zuccariho. Kresbu můžeme pokládat 

za studii pro seskupení spících apoštolů v kompozici fresky, kde se objevuje téma Krista 

na hoře Olivetské. Tato kompozice byla také určena pro výzdobu Capella Mattei v S. Maria 

della Consolazione. Podobně je nakreslena skica Mužského aktu (na versu se studií 

Tří vojáků) nacházející se v newyorském Metropolitan Museum. 

Recto našeho listu vykazuje paralelu s další kresbou, která s určitostí souvisí 

s výzdobou Capella Mattei, studií adorujících pastýřů v pařížském Louvru, s datací kolem 

roku 1553-1555. Obě kresby mají v podstatě stejnou značku, jež značí původ ve sbírce 

Nicolase Laniera (Lugt 2885). Kromeřížská kresba má společně s pařížskou, kromě výtvarně 

kresebné obdoby, téměř stejnou dataci a víceméně stejné určení, původně pocházející 

i z jedné sbírky.144 

                                                 
142 TOGNER 1996 (pozn. 63) kat. č. XLIV, 242. 
143 Milan TOGNER: Kresby starých mistrů ze sbírek arcibiskupství olomouckého. Katalog výstavy, Muzeum 
Umění v Olomouci, 28.3.-5.5.1996, Olomouc 1996, 39. 
144 Milan TOGNER: Neznámé kresby Taddeo Zuccara v moravské sbírce, in: Historia Artium I., Acta 
Universitatis Palackianae Olomucencis Facultas Philosophica, Philosophica – aesthetica 11, Olomouc 1993,26.  
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3.7.3. NAVŠTÍVENÍ P. MARIE (verso), ORNAMENTÁLNÍ STUDIE (recto) 

NAVŠTÍVENÍ P. MARIE (verso) 

Kresba perem a štětcem v hnědém tónu, podkresba tužkou 

 

ORNAMENTÁLNÍ STUDIE (recto) 

Kresba tužkou, perem a štětcem v černém tónu 

Papír 

Rozměry: 227 x 169 mm 

 

Publikace: Praha 1977, poř.č. 49 (jako Federico Zuccari); Zlatohlávek 1993/94, 53-62;  

Zlatohlávek 1996, k. č. XLV 

i. č. K 41845 

Národní galerie v Praze 

 

Národní galerie v Praze kresbu zakoupila v antikvariátu v Karlově ulici roku 1970. 

Byla inventována jako Italský kreslíř kolem poloviny šestnáctého století. Kresba byla 

odlepena z podložky při restaurování roku 1977, na podložce byl nápis „Andrea del Sarto“. 

Poté se vystavovala s popiskou Federico Zuccari.  

Na kresbě [31] je znázorněna scéna z Mariiných příběhů. P. Marie navštívila svou 

blízkou příbuznou Alžbětu. Obě byly tímto setkáním potěšeny. Marie právě počala a Alžběta 

byla v šestém měsíci těhotenství, přestože byla považována za neplodnou.145 Příběh má původ 

ve vyprávění evangelisty Lukáše o setkání Marie s Alžbětou, manželkou Zachariášovou, 

matkou Jana Křtitele, které se stalo před narozením obou jejích synů, tedy i Ježíše. Marie 

vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Obě ženy jsou zasazeny do středu 

kompozice, po stranách stojí jejich manželé, vlevo Josef, přidržující osla a vpravo nahoře 

Zachariáš. Scéna je na pravé straně doplněna postavou služky a dole psem, který drží osla.  

Roku 1560 bratři Zuccariové prováděli fresky v kostele Santa Maria dell´Orto 

v Trastevere v Cappella Maggiore s námětem Příběhů ze života P. Marie [32]. V kapli na 

stěně, před kterou se nacházel oltář, vytvořili čtyři obrazy. Motiv Zasnoubení a Klanění 

pastýřů na levé straně a na pravé Navštívení a Odpočinek na cestě do Egypta. I Vasari doložil, 

že obraz Klanění maloval pouze Taddeo, další obrazy vznikly rukou Federicovou. Zachovány 

jsou tři kresby s námětem Odpočinku na cestě do Egypta, které se váží k tomuto cyklu 
                                                 
145 James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991, 296sq. 
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(2x Louvre, 1x British Museum). Ty kreslil Taddeo a dokládají zásadně měnící vývoj 

kompozice až ke konečné verzi ve fresce. Pražská kresba se dosti liší od obrazu na stěně. 

Zachována je pouze hlavní dvojice žen, kromě gestikulace rukou. Figury okolo se změnily 

na přihlížející ženy. Federico pracoval pravděpodobně dle Taddeovy předlohy. Další možné 

tvrzení je, že bylo vypracováno modello s hotovou kompozicí, které je dnes neznámé. 

Předběžnost kresby z Prahy dokládá i přeškrtání služky, stojící vpravo. Přesto v porovnání 

s jinými uváděnými Taddeovými kresbami pro dané obrazy vyplývá podobnost v rukopise 

a také v typologii figur. Podobně je vykreslena postava Josefa, který je menší a podsaditý, 

oblečený do pláště, s holí v ruce, s kloboukem na hlavě. Určitou podobnost lze zaznamenat 

v obličeji služky i P. Marie v kresbách v pařížském Louvru a British Museu. Svérázný 

rukopis Taddea je osobitý nervním vedením linky. Čára se soustřeďuje téměř k začerňující 

spleti, nejvíce u postavy Josefa. List z Prahy je přípravnou studií pro Taddeovy obrazy, 

na nichž pracoval o hodně let mladší bratr Federico. Připomíná spolupráci bratrů, která byla 

od konce padesátých let intenzivní a trvala do smrti Taddea roku 1566. Taddeo se vyjadřuje 

jako pozdní manýrista vnímavě zkoumající výtvarná díla svých předchůdců, kterými byl 

Giulio Romano nebo Polidoro da Caravaggio. Konkrétně na tomto listě je zřejmý i vliv 

Francesca Salviatiho. Federico pak svými díly připravil pozici pro nastávající generaci, která 

je již spjata s názorem raného baroka. 

Recto listu znázorňuje dekorativní náčrty [33], nahoře řazeny do oblouku. Patrně jde 

o studie k vlysům, jež mají doplňovat obrazy na stěnách a nebo se jedná o návrhy 

na dekorování majoliky, v drobné kresbě.146 

                                                 
146 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58), kat. č. XLV, 244. 
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4. Historie veřejných sbírek kreseb České republiky 

Vybrané kresby římských manýristů se nacházejí ve čtyřech veřejných sbírkách České 

republiky. Jedná se o sbírky kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze, v olomouckém 

arcibiskupství, v Moravské galerii v Brně a sbírku kreseb grafického kabinetu Karáskovy 

galerie. 

 

4.1. Sbírka kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze 

Soubor starých italských kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze byl 

vytvořen až roku 1949. Jeho základem je veliký soubor kreseb z Národního muzea. Důležitý 

byl poté nákup starých kreseb od Vincence Kramáře, zaměřený na studie figur, převážně 

z období raného florentského baroku a obsahující i listy benátské kresby z poloviny 

16. století. Grafický kabinet v Praze se formoval od 19. století a zaměřoval se na kresbu 

českou nebo středoevropskou. Některé listy ze sbírky Vojtěcha Lanny jsou v dnešní době 

připsány starým italským mistrům, původně byli autoři uváděni jako rudolfínci. 

Státní sbírky připravily několik výstav staré kresby a také speciální výstavy staré 

italské kresby. Na výstavách se podílela Obrazárna v Kroměříži, tehdejší Zemská obrazárna 

v Brně, Karáskova galerie v Praze a Národní galerie. Těchto výstav se účastnili i soukromí 

sběratelé, například dr. P. Toman. 

V šedesátých letech 20. století se sbírky přemísťovaly ze soukromých sbírek 

do státních, jako například sbírka dr.Grosse, Tomana a Nedomy. Kresby se kupovaly také 

v antikvariátech, nejčastěji v Karlově ulici a postupně se tak sbírka doplňovala. 

Sbírka staré kresby v rámci Národní galerie v Praze se etablovala v osmdesátých 

letech, kdy byla vyčleněna z fondu starých italských kreseb a začala se postupně zpracovávat, 

navázaly se kontakty s badateli ze zahraničí. 147 

Dnes sbírka obsahuje na 320 000 listů grafiky a kresby od středověku po současnost. 

Kvalitou a množstvím se řadí mezi přední grafické kabinety v Evropě.148 

                                                 
147 ZLATOHLÁVEK 1996 (pozn. 58) 7. 
148 http://www.ngprague.cz/79/62/detail-menu-right/sbirka-grafiky-a-kresby/, vyhledáno 13.6.2008. 
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4.2. Sbírka kreseb olomouckého arcibiskupství 

Soubor šedesátisedmi kreseb starých mistrů je fragmentem dřívější bohaté kolekce, 

jejíž rozsah byl na počátku 19. století nejméně dvojnásobný. Patří mezi ně součást bohatých 

uměleckých sbírek olomouckého arcibiskupství. Soubor je rozdělen mezi olomouckou 

rezidenci a zámek v Kroměříži, který sloužil jako letní sídlo olomouckých biskupů a později 

také arcibiskupů. Představuje výjimečnou kolekci kvalitních kreseb starých mistrů.149 Základy 

sbírky sahají do 17. století a shromažďovali ji olomoučtí biskupové, od roku 1777 také 

arcibiskupové.150 Základní část sbírky staré kresby byla získána významnou akvizicí biskupa 

Karla II. z Liechtensteina-Castelcorna (1664-1695) v roce 1673 od bratrů Imstenraedů, 

obchodníků s uměním z Kolína nad Rýnem. Téhož roku byl soubor uložen v Olomouci. 

Platby se ale prodloužily na několik let a doprovázely je četné spory.151Franz Imstenread 

v roce 1675 napsal dopis biskupovi, ve kterém naznačuje, že jejich sbírka je velice hodnotná, 

jelikož část koupili z pozůstalosti hraběte Thomase Howarda of Arundel (1585-1646). 

M. Togner nalezl na dvou kresbách sběratelské značky - osmihrotou hvězdu na kresbě Taddea 

Zuccariho s Evangelistou Lukášem a pětihrotou hvězdu na kresbě Sebastiana del Piombo 

se Sedícím prorokem. Dle F. Lugta se jedná o sběratelské značky významného sběratele, 

hudebníka, malíře a zprostředkovatele nákupů uměleckých předmětů Nicolase Laniera  

(1558-1666), který pro anglického krále a hraběte Arundela pracoval. V Arundelových 

seznamech, v seznamu bratrů Imstenraedů, ani u biskupa Karla II. z Liechtensteina-

Castelcorna se ale jmenovitě neobjevují. Poprvé se vyskytují až ve 20. století.  

Nákupem imstenraedovského kabinetu ovšem sběratelská činnost biskupa 

Liechtensteina neskončila a následujících dvacet let bylo s určitostí vyplněno řádnou akviziční 

aktivitou.  

V průběhu 18. století proběhlo soustavné stěhování obrazů a kreseb z olomoucké 

rezidence do kroměřížského zámku. Sbírka kresby byla rozdělena na dvě části. Do nově 

vybudované knihovny zámku v Kroměříži byly přesunuty drobnější kresby a převážně kresby 

v albech, určené k detailnějšímu studiu. Kompozičně definitivní kresby větších formátů, často 

rámované a využívané k výzdobě interiérů, ve funkci závěsných obrazů, zůstaly 

v Olomouci.152 Od roku 1699 byla správa knihovny svěřena piaristům.153 Těžkou ránu 

                                                 
149 TOGNER 1996 (pozn. 143) 7. 
150 ZLATOHLÁVEK 2006 (pozn. 69) 271. 
151 TOGNER 1996 (pozn. 143) 7. 
152 Idem 1996, 10. 
153 ZLATOHLÁVEK 2006 (pozn. 61) 273. 
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do celistvosti původní sbírky byla aukce údajně nepotřebných předmětů v roce 1830, kdy 

se rozprodala pravděpodobně velká část souboru.154V roce 1883 se přesunula pod vedení 

arcibiskupských úředníků. Zachovaly se z té doby předávací protokoly knihovníka Františka 

Hrbáčka (1846-1915), který knihovnu získal od Friedricha Bojanovského v roce 1887 

a informoval o arcibiskupské kroměřížské knihovně v ročence Minerva (1899-1900). 

Počátkem 20. století jsou kresby ve sbírce olomouckých arcibiskupů zapsány pouze 

v knihovně zámku v Kroměříži. Je to pět svazků s kresbami a desky s volnými listy 

bez detailnějšího určení. Další knihovník a archivář Antonín Breitenbacher se od roku 1932 

věnoval grafické sbírce a souborem kreseb ze zámku v Kroměříži. Vedl si inventář nazvaný 

O katalogizování grafické sbírky. Jeho inventář a Katalog mistrů jsou prvním seriózním 

záznamem kreseb ve sbírce arcibiskupství olomouckého. Můžeme ho srovnávat 

i se současným stavem. V letech 1949/50-1959 se kroměřížské arcibiskupské sbírky dostaly 

pod správu Národní galerie v Praze, čtyři alba byla restaurována. Nyní lze určit kresby, které 

se v letech 1935-1951 ztratily. K dispozici je Katalog mistrů od A. Breitenbachera a seznam 

z roku 1951.155 

Současný soubor kresby starých mistrů z kroměřížského zámku je jen torzem 

dřívějšího hodnotného fondu, ale i z této malé části si lze představit původní rozsah a kvalitu 

souboru.156 

 

4.3. Sbírka kreseb v Moravské galerii v Brně 

Brněnská sbírka staré kresby nacházející se v Moravské galerii v Brně patří bezesporu 

k nejvýznamnějším na našem území. Základem sbírky je soubor původně soukromé kolekce 

kreseb brněnského továrníka Arnolda Skutezkého (1850-1936). Skutezky pocházel z židovské 

rodiny podnikatelů, která žila původně ve Vyškově u Brna. Ze svého domu v Brně vytvořil 

společenské a kulturní centrum, kde měl obrazárnu a sbírku uměleckých předmětů. Od roku 

1919-1924 byl prezidentem uměleckého kuratoria Německé společnosti věd a umění 

v Československu. Ze začátku sbíral malby, poté staré kresby. Sběratelstvím staré kresby 

se věnoval systematicky, spravuje nás o tom jeho zápisník, v němž jsou evidovány všechny 

nákupy. Zaznamenával si do něj název kresby, základní údaje o kresbě, místo nákupu nebo 

aukce a cenu. Kresby, které zakoupil, měly jednotné paspartování a byly popsány přípisy 

                                                 
154 TOGNER 1996 (pozn. 143) 11. 
155 ZLATOHLÁVEK 2006 (pozn. 61) 273-275. 
156 TOGNER 1996 (pozn. 143) 11. 
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tužkou (na levé straně pod výřezem je evidenční číslo, jako odkaz na číslo, pod nímž je kresba 

uvedena ve sběratelském zápisníku, na pravé straně je jméno autora s životními daty). 

Původní pasparty jsou velice poutavým pramenem o době a znalectví A. Skutezkého.157 

Obklopoval se řadou předních kritiků a znalců z oblasti staré kresby a grafiky (J. Meder, 

M. Lehrs, O. Benesch, J. Leisching). Setkáváme se tu s vlastnoručními přípisy Medera, 

Benesche a dalších uměleckých historiků.158 

Skutezky měl na kresby zhotovené kartony v podobě knižní vazby a celou sbírku měl 

pečlivě uskladněnou. Kresby kupoval na aukcích, mezi lety 1908-1910 jich pořídil téměř sto. 

Část získal z vyřazených prací Albertiny ve Vídni, některé od soukromých majitelů. 

V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně se tak roku 1910 konala výstava jeho sbírky, k níž 

vyšel i stručný katalog. Vystaveno bylo na 428 kreseb, z toho 92 italských. Roku 1923 patrně 

z finančních důvodů značnou část své sbírky prodal obrazárně Moravského zemského musea 

v Brně. Peníze, které vydělal prodejem patrně i méně hodnotných kreseb, věnoval v letech 

1925-1926 k dalším nákupům staré kresby a roku 1934 ji odkázal Zemi moravskoslezské. 

Po jeho smrti roku 1936 byla sbírka uložena do obrazárny Moravského musea a připojena 

k ostatním nákupům. Po válce se stala kurátorkou sbírky dr. H. Kusáková-Knozová. 

Moravská galerie v Brně vznikla roku 1971, kam byla Skutezkého sbírka přenesena. 

V současné době je zachována v celku a stala se jedním ze článků poválečného sběratelství 

Moravského zemského musea a poté i Moravské galerie v Brně.159 

 

4.4. Sbírka kreseb grafického kabinetu Karáskovy galerie 

Český básník a spisovatel Jiří Karásek ze Lvovic od konce 19. století rozvíjel svou 

sběratelskou činnost. Sbíral jak kresby a grafiky, tak obrazy, sochy, plakáty, apod. Postupně 

zřizoval rozsáhlou knihovnu se značným kulturně historickým zaměřením. Knihovna 

společně se sbírkou archivních dokumentů doplňovala kolekci uměleckých děl a plnila 

studijní funkci. Původně se v Karáskově galerii nacházela rodinná sbírka starých obrazů. 

Karásek postupně sbírku rozšiřoval aukčními nákupy, výměnami se sběrateli nebo dary 

od příznivců a umělců. V roce 1895 navštívil grafickou sbírku vídeňské Albertiny a začal 

se soustředit pouze na grafiku a kresbu. Neočekávaně se mu naskytla příležitost koupit velkou 

                                                 
157 Jiří KROUPA: Sbírka A. Skutezkého v Moravské galerii v Brně, in: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské 
renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12.12.1996 – 
9.2.1997, Praha 1996, 9sq. 
158 KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969 (pozn. 65) 6. 
159 KROUPA 1996 (pozn. 157) 10. 
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část sbírky starých mistrů z Landsingerovy sbírky, která byl získávána hlavně ve Florencii. 

Sbírka byla ověřena dr. Beyersdorferem, znalcem z Pinakotéky v Mnichově. Karásek kresby 

kupoval ve známých aukčních domech v Paříži, Amsterodamu, Berlíně, Mnichově a ve Vídni. 

Dále se snažil nakupovat z pozůstalosti sběratelů, kteří byli uznávanými odborníky, čím měl 

zajištěnu pravost kreseb. Od uměleckého historika Landsingera a od baronů Lanny a Lipharta 

také získal nemalý počet listů, převážně staré italské mistry. V jeho galerii se objevují 

sběratelské značky významných sběratelů, kupříkladu J. Reynoldse, P. Matheye, de Vriese, 

dr.Tomana a dalších. Osobně se s řadou z nich stýkal. F. Lugt, holandský znalec, mu 

napomáhal při zpracování sbírek. Dr. de Vries Karáskovi opravil část chybných atribucí 

kreseb. Polský malíř W. Hoffman s manželkou Adou nakoupili pro Karáskovu sbírku mezi 

lety 1919-1920 několik kreseb v Paříži. Až roku 1928 se zavedlo zapisování nových přírůstků 

do sešitu, což trvalo necelý rok. Znovu se začalo zaznamenávat až v roce 1936-1958. Sbírka 

se zvětšovala i po smrti Karáska ze Lvovic roku 1951. Jedna čtvrtina z téměř čtyřiceti tisíc 

sbírkových jednotek představuje kresbu. Evropská sbírka kreseb obsahuje 1500 

z významných evropských škol. V kolekci italské provenience se nalézá 365 kreseb s původní 

adjustací. Dnes je zřejmé, že většina děl nepochází od významných mistrů, ale z rukou 

středoevropských nebo severských autorů. 160 Za skutečně italské můžeme považovat jen asi 

20 kreseb. Mezi těmito autentickými kresbami je nejvíce zastoupena kresba florentsko-římské 

školy.161 

Roku 1925 svou galerii odkázal Československé obci sokolské. Galerie byla umístěna 

do renesančního paláce Václava Michny z Vacínova a byla veřejně přístupná. Sám Karásek 

se oddal práci v galerii, spravoval ji a řídil až do protektorátu. Během německé okupace byla 

sbírka uložena v depozitáři Chotkova paláce. Dnes je galerie Jiřího Karáska ze Lvovic 

součástí sbírek Památníku národního písemnictví.162 

                                                 
160 Rumjana DAČEVA: in: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby 
a grafika. Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12.12.1996 – 9.2.1997, Praha 1996, 12. 
161 KAZLEPKA 2001 (pozn. 73) 176. 
162 DAČEVA 1996 (pozn. 160) 12. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo podat souhrnný přehled vybraných hodnotnějších kreseb 

z období manýrismu v Římě.  

Úkolem první kapitoly, věnované funkci kresby a její roli v umění, bylo představit, 

že se kresba během šestnáctého století stala základem pro malířství, sochařství a architekturu. 

Formovala myšlenku a záměr umělce. Kresba jako nezávislé umělecké dílo se stala 

předmětem sběratelství a základem pro utváření teorií kresby „disegno“. Kresebná výtvarná 

činnost byla završena manýrismem, kdy se kreslíři zaměřovali především na zobrazení figury. 

Období manýrismu přibližně kolem let 1520-1580 v Itálii charakterizovala kapitola 

druhá, vystavěná hlavně na události vyplenění Říma, které mělo nedozírné následky pro další 

umělecký vývoj nejen v Itálii.  

O konkrétních kresbách bylo pojednáno v další kapitole. Pro přehledné uspořádání 

byla kapitola strukturována formou klasického katalogu s uvedením základních informací 

o umělci a kresbě, její popis a vyobrazení v příloze. 

Do poslední čtvrté kapitoly byla začleněna stručná historie veřejných sbírek kreseb, 

ve kterých jsou spravovány vybrané kresby.  

Literatura k bakalářské práci byla zvolena z dostupných pramenů v českých 

knihovnách. 

Podstatné na vypracování práce bylo badatelské zkoumání originálů kreseb. 

V přeneseném slova smyslu „proniknutí do kreslířova světa“.  

V českých sbírkách se nachází celá řada nejrůznějších kreseb, kterým chybí autorská 

připsání. Je pravděpodobné, že se ještě další kresby objeví. Z tohoto důvodu by bylo zajímavé 

se tématem kreseb 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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1. Giulio Romano: Studie k tančící figuře, kolem roku 1526, kresba perem v hnědém 
tónu, bílý papír, kašírovaný na karton, 163 x 99 mm, Moravská galerie v Brně. 
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2. Giulio Romano: Jupiter a Juno, 1531-1532, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, 

vysvětlovaná bělobou, nažloutlý papír, 431 x 568 mm, Sbírky arcibiskupství 
olomouckého. 
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3. Giulio Romano: Fragment výzdoby s postavou sedícího anděla a hlavou lva, 30. léta 

16. století, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, papír, 185 x 215 mm, Památník 
národního písemnictví. 
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4. Perino del Vaga: Kristus a setník neboli Uzdravení setníkova sluhy, kolem roku 1539-1540, 

kresba perem v hnědém tónu, podkresba rudkou, papír, 200 x 208 mm, Národní galerie 
v Praze. 
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5. Antonio Gentili da Faenza: svícen pro hlavní oltář ve svatém Petru, Řím, 1578-1582, 

tepané stříbro, sbírky zámku Christiansborg , Kodaň, Dánsko. 
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6. Polidoro da Caravaggio - dílna: Kristus ukládán do hrobu, kolem roku 1540, kresba perem 

a štětcem, vysvětlovaná bělobou, papír, 233 x 249 mm, Moravská galerie v Brně. 
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7. Francesco Salviati: Studie ženské polopostavy a rukou - návrh pro alegorii míru, kolem 

roku 1544 , kresba tužkou, papír, 246 x 198 mm, Národní galerie v Praze. 
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8. Francesco Salviati: Ženská alegorie míru, kolem roku 1544, freska, supraporta Sala delle 

Udienze v Palazzo Vecchio, Florencie. 
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9. Francesco Salviati: Pallas Athéna, nedatováno, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, 

papír, 268 x 195 mm, Národní galerie v Praze. 
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10. Giorgio Vasari: Zjevení Abrahamovi při božišti Mamre, přelom let 1539/1540, kresba 

perem v hnědém tónu, papír, 211 x 150 mm, Památník národního písemnictví. 
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11. Giorgio Vasari: Zjevení Abrahamovi při božišti Mamre, přelom let 1539/1540, kresba 

perem, papír, Musée des Beaux-Arts de Lille. 
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12. Giorgio Vasari: Sedící žena s kotvou a přesýpacími hodinami – Naděje, kolem roku 1544, 

kresba perem v hnědém tónu, vysvětlovaná bělobou, šedomodrý papír, 366 x 267 mm, 
Památník národního písemnictví. 
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13. Giorgio Vasari: soubor kreseb, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

Moravská galerie v Brně.  
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14. Giorgio Vasari: Mars, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 
54 x 55 mm, Moravská galerie v Brně. 

 

 
 
15. Giorgio Vasari: Helios (Apollo), kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

53 x 60 mm, Moravská galerie v Brně. 
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16. Giorgio Vasari: Amor, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  
54 x 54 mm,. Moravská galerie v Brně. 

 

 
 
17. Giorgio Vasari: Semela (Luna), kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

54 x 62 mm, Moravská galerie v Brně. 
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18. Giorgio Vasari: Merkur, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  

68 x 60 mm, Moravská galerie v Brně. 
 

 
 
19. Giorgio Vasari: Návrh na výzdobu stěny, kolem 50. let 16. století, kresba perem 

a štětcem, papír, 88 x 172 mm, Moravská galerie v Brně. 
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20. Giorgio Vasari: Venuše a Amor, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

65 x 59 mm, Moravská galerie v Brně. 
 

 
 

21. Giorgio Vasari: Chronos, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  
53 x 55 mm, Moravská galerie v Brně. 
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22. Giorgio Vasari: Hermes, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  

51 x 52 mm, Moravská galerie v Brně. 
 

 
 

23. Giorgio Vasari: Chronos, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  
63 x 61 mm, Moravská galerie v Brně. 
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24. Giorgio Vasari:Venuše, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  

52 x 52 mm, Moravská galerie v Brně. 
 

 
25. Giorgio Vasari: Hera, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  

53 x 54 mm, Moravská galerie v Brně. 
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26. Giorgio Vasari: Jupiter, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír,  
53 x 61 mm, Moravská galerie v Brně. 
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27. Marco Marcchetti da Faenza: Sedící ženská postava (recto), nedatováno, kresba perem 

v hnědém tónu, papír, 160 x 141 mm, Národní galerie v Praze.  
 

Marco Marcchetti da Faenza: Narození P.Marie (verso), nedatováno, kresba perem 
v hnědém tónu, papír, 160 x 141 mm, Národní galerie v Praze. 
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28. Taddeo Zuccari: Návrh fresky s karyatidami, sedící ženou a historickým (?) výjevem, 

počátek 50. let 16. století, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, podkresba tužkou, 
zežloutlý papír, 160 x 403 mm, Národní galerie v Praze. 



77 

 
 
29. Taddeo Zuccari: Evangelista Lukáš, kolem roku 1555, kresba perem a štětcem v hnědém 

tónu, doplňovaná bílou a černou křídou, šedomodrý papír, 363 x 254 mm,  
Sbírky arcibiskupství olomouckého. 
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30. Taddeo Zuccari: Dvě skici mužských aktů ve schoulené poloze, kolem roku 1555, kresba 
černou křídou, šedomodrý papír, 363 x 254 mm, Sbírky arcibiskupství olomouckého. 
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31. Taddeo Zuccari: Navštívení P. Marie, kolem roku 1560, kresba perem a štětcem v hnědém 

tónu, podkresba tužkou, papír, 227 x 169 mm, Národní galerie v Praze. 
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32. Federico Zuccari: Navštívení P.Marie, 1560, freska, kostel Santa Maria dell´Orto 

v Trastevere, Capella Maggiore, Řím. 
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33. Taddeo Zuccari: Ornamentální studie, kolem roku 1560, kresba tužkou, perem a štětcem 

v černém tónu, papír, 227 x 169 mm, Národní galerie v Praze. 



82 

Seznam vyobrazení 

1. Giulio Romano: Studie k tančící figuře, kolem roku 1526, kresba perem v hnědém tónu, 

bílý papír, kašírovaný na karton, 163 x 99 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, 

Moravská galerie v Brně. 

2. Giulio Romano: Jupiter a Juno, 1531-1532, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, 

vysvětlovaná bělobou, nažloutlý papír, 431 x 568 mm, Sbírky arcibiskupství 

olomouckého. Reprodukce: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění 

z českých sbírek. Kresby a grafika (kat.výst.), Praha 1996, 163. 

3. Giulio Romano: Fragment výzdoby s postavou sedícího anděla a hlavou lva, 30. léta 

16. století, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, papír, 185 x 215 mm, Památník 

národního písemnictví. Foto: Bohuslav Sýkora. 

4. Perino del Vaga: Kristus a setník neboli Uzdravení setníkova sluhy, kolem roku 1539-1540, 

kresba perem v hnědém tónu, podkresba rudkou, papír, 200 x 208 mm, Národní galerie 

v Praze. Reprodukce: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých 

sbírek. Kresby a grafika (kat.výst.), Praha 1996, 191. 

5. Antonio Gentili da Faenza: : svícen pro hlavní oltář ve svatém Petru, Řím, 1578-1582, 

tepané stříbro, sbírky zámku Christiansborg , Kodaň, Dánsko. Reprodukce: Martin 

ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika 

(kat.výst.), Praha 1996, 190. 

6. Polidoro da Caravaggio – dílna: Kristus ukládán do hrobu, kolem roku 1540, kresba perem 

a štětcem, vysvětlovaná bělobou, papír, 233 x 249 mm, Moravská galerie v Brně.  

Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně. 

7. Francesco Salviati: Studie ženské polopostavy a rukou - návrh pro alegorii míru, kolem 

roku 1544, kresba tužkou, papír, 246 x 198 mm, Národní galerie v Praze. Foto: Archiv, 

Národní galerie v Praze, Miroslava Sošková. 

8. Francesco Salviati: Ženská alegorie míru, kolem roku 1544, freska, supraporta Sala delle 

Udienze v Palazzo Vecchio, Florencie. Reprodukce: Catherine Monbeig GOGUEL (ed.): 

Francesco Salviati (1510-1563) ou la Bella Maniera, (kat.výst.), Paris 1998, 178. 

9. Francesco Salviati: Pallas Athéna, nedatováno, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, 

papír, 268 x 195 mm, Národní galerie v Praze. Foto: Archiv, Národní galerie v Praze. 



83 

10. Giorgio Vasari: Zjevení Abrahamovi při božišti Mamre, přelom let 1539/1540, kresba 

perem v hnědém tónu, papír, 211 x 150 mm, Památník národního písemnictví.  

Foto: Archiv, Památník národního písemnictví. 

11. Giorgio Vasari: Zjevení Abrahamovi při božišti Mamre, přelom let 1539/1540, kresba 

perem, papír, Musée des Beaux-Arts de Lille. Foto: Archiv, Národní galerie v Praze, 

Blanka Lamrová. 

12. Giorgio Vasari: Sedící žena s kotvou a přesýpacími hodinami – Naděje, kolem roku 1544, 

kresba perem v hnědém tónu, vysvětlovaná bělobou, šedomodrý papír, 366 x 267 mm, 

Památník národního písemnictví. Foto: Archiv, Památník národního písemnictví. 

13. Giorgio Vasari: soubor kreseb, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

Moravská galerie v Brně. Reprodukce: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční 

umění z českých sbírek. Kresby a grafika (kat.výst.), Praha 1996, 232. 

14. Giorgio Vasari: Mars, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

54 x 55 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

15. Giorgio Vasari: Helios (Apollo), kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

53 x 60 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

16. Giorgio Vasari: Amor, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

54 x 54 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

17. Giorgio Vasari: Semela (Luna), kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

54 x 62 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

18. Giorgio Vasari: Merkur, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

68 x 60 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

19. Giorgio Vasari: Návrh na výzdobu stěny, kolem 50. let 16. století, kresba perem 

a štětcem, papír, 88 x 172 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie 

v Brně.  

20. Giorgio Vasari: Venuše a Amor, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

65 x 59 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

21. Giorgio Vasari: Chronos, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

53 x 55 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

22. Giorgio Vasari: Hermes, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

51 x 52 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

23. Giorgio Vasari: Chronos, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

63 x 61 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  



84 

24. Giorgio Vasari:Venuše, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

52 x 52 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

25. Giorgio Vasari: Hera, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

53 x 54 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

26. Giorgio Vasari: Jupiter, kolem 50. let 16. století, kresba perem a štětcem, papír, 

53 x 61 mm, Moravská galerie v Brně. Foto: Archiv, Moravská galerie v Brně.  

27. Marco Marcchetti da Faenza: Sedící ženská postava, nedatováno, kresba perem v hnědém 

tónu, papír, 160 x 141 mm, Národní galerie v Praze. Reprodukce: Martin 

ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika 

(kat.výst.), Praha 1996, 237. 

Marco Marcchetti da Faenza: Narození P.Marie, nedatováno, kresba perem v hnědém 

tónu, papír, 160 x 141 mm, Národní galerie v Praze. Reprodukce: Martin 

ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika 

(kat.výst.), Praha 1996, 237. 

28. Taddeo Zuccari: Návrh fresky s karyatidami, sedící ženou a historickým (?) výjevem, 

počátek 50. let 16. století, kresba perem a štětcem v hnědém tónu, podkresba tužkou, 

zežloutlý papír, 160 x 403 mm, Národní galerie v Praze. Reprodukce: Martin 

ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika 

(kat.výst.), Praha 1996, 241. 

29. Taddeo Zuccari: Evangelista Lukáš, kolem roku 1555, kresba perem a štětcem v hnědém 

tónu, doplňovaná bílou a černou křídou, šedomodrý papír, 363 x 254 mm, Sbírky 

arcibiskupství olomouckého. Reprodukce: Milan TOGNER: Neznámé kresby Taddeo 

Zuccara v moravské sbírce, in: Historia Artium I., Acta Universitatis Palackianae 

Olomucencis Facultas Philosophica, Philosophica – aesthetica 11, Olomouc 1993, 30. 

30. Taddeo Zuccari: Dvě skici mužských aktů ve schoulené poloze, kolem roku 1555, kresba 

černou křídou, šedomodrý papír, 363 x 254 mm, Sbírky arcibiskupství olomouckého. 

Reprodukce: Milan TOGNER: Kresby starých mistrů ze sbírek arcibiskupství 

olomouckého (kat.výst.), Olomouc 1996, 39. 

31. Taddeo Zuccari: Navštívení P.Marie, kolem roku 1560, kresba perem a štětcem v hnědém 

tónu, podkresba tužkou, papír, 227 x 169 mm, Národní galerie v Praze. Reprodukce: 

Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby 

a grafika (kat.výst.), Praha 1996, 247. 



85 

32. Federico Zuccari: Navštívení P.Marie, 1560, freska, kostel Santa Maria dell´Orto 

v Trastevere, Capella Maggiore, Řím. Reprodukce: Martin ZLATOHLÁVEK (ed.): 

Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika (kat.výst.), Praha 1996, 246. 

33. Taddeo Zuccari: Ornamentální studie, kolem roku 1560, kresba tužkou, perem a štětcem 

v černém tónu, papír, 227 x 169 mm, Národní galerie v Praze. Reprodukce: Martin 

ZLATOHLÁVEK (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika 

(kat.výst.), Praha 1996, 245. 



86 

Seznam použité literatury 

ALTMANN Lothar (ed.): Lexikon Malerei und grafik, München 2004 

 

BLAŽÍČEK Oldřich Jakub / KROPÁČEK Jiří: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991 

 

BOLAFFI Giulio (ed.): Dizionare Enciclopedico Bolaffi, Dei Pittori e degli incisori Italiani, 

Torino 1975 

 

BRABCOVÁ Jana.: 100 starých evropských kreseb, grafická sbírka Národní galerie v Praze 

(kat.výst.), Praha 1977 

 

BURCKHARDT Jacob: Úvahy o světových dějinách, Praha 1971 

 

BURKE Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996 

 

CELLINI Benvenuto: Vlastní životopis, Praha 1976 

 

DAVIDSON Bernice F.: Mostra di disegni di Perino del Vaga e la sua cerchia (kat. výst.), 

Firenze 1966 

 

DVOŘÁK F.: Klasická kresba vrcholné italské renesance (kat. výst.), Praha 1952 

 

HALL James.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991 

 

FREEDBERG Sydney Joseph: Painting in Italy 1500-1600, The Pelican History of Art, 

Penguin Books 1971 

 

FUČÍKOVÁ Eliška: Giulio Romano and his workshop: designs for artisans, in: Walter 

Strauss, Tracie Felker (ed.): Drawings defined, Abaris Books, New York 1987, 217-225 

 

GERE J.A.: Taddeo Zuccaro as a designer for Majolica, in: Burlington magazine, 1963, 390 

 



87 

GOGUEL Catherine.Monbeig (ed.): Francesco Salviati (1510-1563), Ou la bella maniera, 

Musée Louvre, Paris, 30.4.-29.6.1998, Paris 1998 

 

GRŮZA Antonín: Kresba a grafika starých mistrů 16. a 18. století, (kat. výst.), Zlín 1962 

 

HALL James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991 

 

HLAVÁ ČEK Luboš.: K počátkům kresby, in: Umění XVI, 1969, 247-276 

 

HLAVÁ ČEK Luboš: Pojem a smysl kresby v jejich začátcích, in: Umění V, 1975, 1-25 

 

CHASTEL André: Umělec, in: Eugenio GARIN (ed.): Renesanční člověk a jeho svět, 

Praha 2003 

 

CHASTEL André: Vyplenění Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003 

 

KAZLEPKA Zdeněk: Stará italská kresba, in: kol. autorů: Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího 

Karáska ze Lvovic, katalog výstavy v Obecním domě v Praze, 8.8.-14.10. 2001, Praha 2001, 

166-184 

 

KAZLEPKA Zdeněk: Disegno veneto. Benátská kresba 16.-18.století z českých, moravských 

a slezských sbírek. Katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, 13.3.-1.6. 2003, Brno 2003 

 

KAZLEPKA Zdeněk: Italská kresba a malba 16.-18. století. Pohledy do sbírek Moravské 

galerie v Brně. Katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, 22.4.-24.5. 1998, Brno 1998  

 

Kol. autorů: Slovník světové kresby a grafiky, Praha 1997 

 

Kol. autorů: Italienische Malerei. Die Meisterwerke vom 14. bis zum 20. Jahrhundert, 

Köln 1997 

 

KROUPA Jiří: Školy dějiny umění. Metodologie dějin umění I., Brno 1996 

 

KROUPA Jiří: Umělci, objednavatelé a styl. Studie z dějin umění, Brno 2006 



88 

KUSÁKOVÁ - KNOZOVÁ Helena: Italská renesanční a barokní kresba ze sbírek 

Moravskégalerie, katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, březen-duben 1969, Brno 1969 

 

LEISCHING J.: Sammlung Arnold Skutezky, in: Mitteilungen des Erzherzog Rainer 

Museums in Brünn, XXVIII, Brünn 1910 

 

LUCHINAT Cristina Acidini: Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek Místek 2002 

 

LUCHINAT Cristina Acidini: Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori del Cinquecento, 

Rome 1999 

 

MACKENNEY Richard: Evropa 16. století, Praha 2001 

 

MATĚJČEK Antonín: O kresbě (historické poznámky), in: Umění VII, 1934, 3-8 

 

MATĚJČEK Antonín: Dějiny umění v obrysech, Praha 1951 

 

MARTINDALE Andrew: Člověk a renesance, Praha 1971 

 

MAZOUREK Pavel: Benátská kresba, 16. – 18. století (kat. výst.), Brno 1989 

 

MRÁZ Bohumír / MRÁZOVÁ Marcela: Encyklopedie světového malířství, Praha 1988 

 

NOVA Alessandro: Salviati, Vasari and the Reuse of Drawings in their Working Practice, 

in: Master Drawings, volume 30, number 1, 1992, 83-108 

 

OBERHUBER Konrad, WALKER Dean: Sixteenth Century Italian Drawings From 

the Collection of Janos Scholz, katalog výstavy v National Gallery of Art, Washington, 

23.9. - 25.11.1973, The Piermont Morgan Library, New York, 12.12. - 3.2.1974, 

Washington 1973 

 

PAVELKA Jaroslav: Renesanční a barokní kresba, in: Dílo XXXIII, 1943, 213-221 

 

PEČÍRKA Jaroslav: Leonardo – Michelangelo. Kresby, Praha 1957 



89 

PREISS Pavel: Michelangelovy kresby, Praha 1975 

 

PREISS Pavel: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974 

 

PROCACCI Giuliano: Dějiny Itálie, Praha 1997 

 

ROBERTSON Clare: Il Gran Cardinale: Alessandro Farnese, Patron of the Arts, New Haven 

and London 1992 

 

SIBLÍK Jiří: Raffael – Kresby, Praha 1975 

 

TEISSIG Karel: Technika kresby, Praha 1986 

 

TOGNER Milan: Italská kresba 16. století ze sbírek Arcibiskupství olomouckého (kat.výst.), 

Kroměříž, 1992  

 

TOGNER Milan: Kresby starých mistrů ve sbírkách kroměřížského zámku, in: Umění 

XXXIV, 1986, 301-335 

 

TOGNER Milan: Kresby Giulia Romana pro realizaci výzdoby mantovského Palazzo del Té 

v moravských sbírkách, in: Bulletin moravské galerie v Brně, 50, 1994, 43-44 

 

TOGNER Milan: Neznámé kresby Taddeo Zuccara v moravské sbírce, in: Historia Artium I., 

Acta Universitatis Palackianae Olomucencis Facultas Philosophica, Philosophica – aesthetica 

11, Olomouc 1993, 25-33 

 

TOGNER Milan: Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Katalog 

výstavy, Muzeum Umění v Olomouci, 28.3. – 5.5. 1996, Olomouc 1996 

 

TOMAN Rolf (ed.): Umění italské renesance: architektura, sochařství, malířství, kresba, 

Praha 1996 

 

TURNER Nicholas: Florentine Drawings of the sixteenth century (kat. výst.), London 1986 

 



90 

VACULÍK Karol: Taliánská kresba 15.-18. storočia (kat. výst.), Bratislava 1953 

 

VASARI Giorgio: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I., II., Praha 1977 

 

VENTURI Lionello: Rozkvět italského manýrismu po roce 1550, in: HUYGHE René (ed.): 

Encyklopedie umění a lidstvo. Umění renesance a baroku, Larousse, Praha 1970, 221 

 

WITTLICH Petr: Literatura k dějinám umění. Vývojový přehled, Praha 1992 

 

WOLK-SIMON Linda: Fame, Paragone, and the Cartoon: the Case of Perino del Vaga, in: 

Master Drawings, 61-82 

 

ZLATOHLÁVEK Martin: Drawings by Taddeo and Federico Zuccari in the National Gallery 

in Prague , in: Bulletin of the National Gallery in Prague III.-IV., Praha 1993-1994, 53-62 

 

ZLATOHLÁVEK Martin, BORA Giulio: Kresby z Cremony. Umění renesance a manýrismu 

v lombardském městě. Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 9.9. – 12.11.1995, 

Praha 1995 

 

ZLATOHLÁVEK Martin (ed.): Italské renesanční umění z českých sbírek. Kresby a grafika. 

Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 12.12.1996 – 9.2.1997, Praha 1996 

 

ZLATOHLÁVEK Martin: K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého 

v Kroměříži , in: Umění LIV/3, 2006, 271-277 

 



91 

Seznam zkráceně citované literatury 

Bratislava 1953 – VACULÍK Karol: Talianska kresba 15. – 18. storočia, (kat. výst.), 

Bratislava 1953 

 

Brno 1969 – KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ Helena: Italská renesanční a barokní kresba ze sbírek 

Moravské galerie v Praze, katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, březen – 

duben 1969, Brno 1969 

 

Gere 1969 – GERE J. A.: Taddeo Zuccaro. His Development studies in his Drawings, London 

1969 

 

Gere 1995 – GERE J. A.: Taddeo Zuccaro: Addenda et Corrigenda, in: Master Drawings 33, 

3, 1995, 223-323 

 

Goguel 1998 – GOGUEL Catherine.Monbeig (ed.): Francesco Salviati (1510-1563), 

Ou labella maniera, Musée Louvre, Paris, 30.4.-29.6.1998, Paris 1998 

 

Haberditzl 1913 – HABERDITZL Franz Martin: Über Handzeichnungen. Die Graphischen 

Künste, XXXVI., Wien 1913 

 

Kazlepka 1998 – KAZLEPKA Zdeněk: Italská kresba a malba 16.-18. století. Pohledy 

do sbírek Moravské galerie v Brně. Katalog výstavy v Moravské galerii 

v Brně, 22.4.-24.5.1998,Brno 1998  

 

Kazlepka 2001 – KAZLEPKA Zdeněk: Stará italská kresba, in: kol. autorů: Sen o říši krásy. 

Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic. Katalog výstavy v Obecním domě v Praze, 

8.8.-14.10.2001, Praha 2001, 166-184 

 

Kroměříž 1992 – TOGNER Milan: Italská kresba 16. století ze sbírek Arcibiskupství 

olomouckého (kat. výst.), Kroměříž 1992 

 



92 

Leisching 1910 – LEISCHING Julius: Sammlung Arnold Skutezky, Mitteilungen 

des Erzherzog Rainer Museums in Brünn, XXVIII, Brünn 1910 

 

Mantova 1989 – Kol. autorů: Giulio Romano (kat. výst.), Mantova 1989 

 

Praha 1977 – BRABCOVÁ Jana: 100 starých evropských kreseb, grafická sbírka Národní 

galerie v Praze (kat. výst.), Praha 1977 

 

Robertson 1992 – ROBERTSON Clare: Il Gran Cardinale: Alessandro Farnese, Patron 

of the Arts, New Haven and London 1992 

 

Skutezky 1910 – SKUTEZKY Arnold: Ausstellungen Arnold Skutezky, Handzeichnungen 

(kat. výst.), Brno 1910 

 

Togner 1971 – TOGNER Milan: Dvě kresby zámecké sbírky v Kroměříži, in: Umění XIX, 

1971, 513-519 

 

Togner 1986 – TOGNER Milan: Kresba starých mistrů ve sbírkách kroměřížského zámku, 

in: Umění XXXIV, 1986, 301-335 

 

Togner 1993 – TOGNER Milan: Neznámé kresby Taddeo Zuccara v moravské sbírce, 

in: Historia Artium I., Acta Universitatis Palackianae Olomucencis Facultas 

Philosophica, Philosophica – aesthetica 11, Olomouc 1993, 25-33 

 

Togner 1994 – TOGNER Milan: TOGNER Milan: Kresby Giulia Romana pro realizaci 

výzdoby mantovského Palazzo del Té v moravských sbírkách, in: Bulletin 

moravské galerie v Brně, 50, 1994, 43-44 

 

Togner 1996 – TOGNER Milan: Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství 

olomouckého. Katalog výstavy, Muzeum Umění v Olomouci, 28.3. – 5.5. 

1996, Olomouc 1996 

 

 



93 

Wolk-Simon 1994 – WOLK-SIMON Linda: Rewiew of Drawings by Raphael and his School 

in Stockholm and Some Related Sheets, in: Master Drawings in the 

National Gallery, Bulletin of the National Gallery in Prague, I, 1991, 

121-123 

 

Zlatohlávek 1993/94 – ZLATOHLÁVEK Martin: ZLATOHLÁVEK Martin: Drawings 

by Taddeo and Federico Zuccari in the National Gallery in Prague , 

in: Bulletin of the National Gallery in Prague III.-IV., Praha 1993-

1994, 53-62 

 

Zlatohlávek 1996 – ZLATOHLÁVEK Martin (ed.): Italské renesanční umění z českých 

sbírek. Kresby a grafika. Katalog výstavy Národní galerie v Praze, 

12.12.1996 – 9.2.1997, Praha 1996 

 



94 

Annotation 

The Drawings of Roman Manneristic Artists  

in the National Collections of the Czech Republic 

 

The thesis is engaged in drawings of the artists who were creating in Rome during the 

period of Mannerism: Polidoro da Caravaggio, Marco Marcchetti da Faenza, Giulio Romano, 

Francesco de’Rossi yclept Salviati, Perino del Vaga, Giorgio Vasari and Taddeo Zuccari, 

whose works abide in the National Collection of the Czech Republic. 

The thesis contains a brief introduction to the drawing of the 16th century and its 

importance in fine art, characteristics of the Roman Manneristic period, the despoliation of 

Rome, Rome position in the artistic field before conquest, Manneristic period origins and 

Michelangelo’s importance as an inspiratory source for the artists. 

Another part is a catalogue of selected Roman mannerist drawings, which is 

supplemented with brief biographies of the artists of the Roman art school. 

The aim of the thesis is to give a synopsis of those artists and description of their 

works and to comprehend main inspiratory influences. 

Work finally includes a brief history of the four public collections of drawings in the 

Czech Republic. This is drawings in the Collection of Prints and Drawings, National Gallery 

in Prague; in the Archbishopric of Olomouc; in the Moravian Gallery in Brno and in the 

collection of drawings Karásek’s graphic cabinet gallery. 
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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.  
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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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