
Abstrakt (česky) 

 

Ústředním tématem mé práce jsou benátské vlivy na dílo Boccaccia Boccaccina, který byl 

jedním z nejvýznamnějších představitelů cremonské malířské školy. Zpočátku pracoval 

v Janově, Cremoně a v Miláně a byl ovlivněn umělci jako Leonardo, Bramantino a Boltraffio. 

V letech 1497-1500 je Boccaccino doložen ve Ferraře. V této době provedl tzv. tondo Gronau, 

Nesení kříže, Madonu s dítětem z Bostonu, Madonu s dítětem z Padovy, Adoraci pastýřů 

z Neapole a Mrtvého Krista podpíraného andělem. Tato díla prozrazují vliv Bramantina, 

umbrijské školy, ale také časný vliv benátského umění. V roce 1500 nebo 1501 namaloval 

oltářní obraz s Madonou a dítětem se sv. Petrem, Archandělem Michaelem, sv. Janem 

Křtitelem a sv. Janem Evangelistou pro kostel San Giuliano v Benátkách. Vzory této 

kompozice jsou oltářní obraz Antonella da Messina ze San Cassiano a Madona s dítětem se 

světci, kterou Giovanni Bellini vytvořil pro kostel San Giobbe. Boccaccinův obraz v San 

Giuliano je inspirován také Ercolem de’Roberti a Lorenzem Costou. V barevnosti se 

projevuje vliv Giorgiona. V roce 1506 je Boccaccino doložen v Benátkách, ale také 

v Cremoně. V letech 1500-1506 pobýval pravděpodobně v Benátkách, ale mohl také cestovat 

mezi oběma městy. V této době namaloval Boccaccino několik obrazů Madony s dítětem jako 

polopostavy za parapetem a několik svatých konverzací s polopostavami. Tato ikonografie má 

svůj vzor v malbě Giovanniho Belliniho jako je Madona s dítětem se sv. Janem Křtitelem a 

světicí v Gallerie dell’Accademia. Barevnost a pojetí světla na těchto obrazech ukazují jeho 

silnou závislost na stylu Giorgiona. Žehnající Kristus má pravděpodobně svůj vzor ve 

ztraceném obraze Giovanniho Belliniho. Sv. Jan Evangelista a Sv. Matouš, Zingarella, 

Sv. Jeroným a Zasnoubení sv. Kateřiny prozrazují nejenom Boccaccinův zájem 

o Giorgionovo dílo, ale také o naturalismus Albrechta Dürera. Vzhledem k těmto vlastnostem 

lze datovat tyto malby do doby kolem roku 1506. Po návratu z Benátek obdržel zakázku na 

fresky v apsidě cremonského dómu se Spasitelem a patrony města. Na drapériích se ukazuje 

vliv Dürera a Marka Marzialeho, na pozadí jsou patrné odkazy na Giogionův styl. 

Boccaccinovy kresby benátského období jsou stylisticky blízké kresbám benátských mistrů.  

 


