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Abstract:
This thesis deals with the representation of Sebastian Ricci and his works in Czech
collections. Initially, the work briefly describes the Baroque painting in Venice for the
period Ricci's life that follows the life story of Sebastian and Marco Ricciových, which
is associated with their mutual artistic collaboration as uncle and nephew. Last, but also
an important part of this thesis is devoted to a catalog of works owned by Czech,
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of the presented works in the catalog. Finally, the work summarizes the existing
knowledge and research that have been an integral part of the creation of this work.
Počet znaků (včetně mezer): 80 668
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je představit ţivot a dílo benátského malíře Sebastiana
Ricciho a jeho zastoupení v českých a moravských sbírkách.
Pokusím se vyzdvihnout benátské malíře, s nimiţ se Ricci jako otec italského rokoka
za svůj dlouhý ţivot setkal a mezi něţ řadíme Giovanniho Battistu Tiepola nebo jeho
dalšího jmenovce Giovanniho Battistu Piazzettu.
S tím souvisí i kapitola zabývající se průřezem ţivota Sebastiana Ricciho, který se
narodil před rokem 1659 v Bellunu. Jako mladík začal pracovat dílně, Sebastiana
Mazzoniho, poté Federica Cervelliho či Giana Giuseppa del Sole.
Jedním z důleţitých mezníků Ricciho ţivota zůstávají pracovní zakázky pro vévodu
Rannucciana Fornesovia, který měl Ricciho ve velké oblibě a podporoval jej.
Ovšem tato spolupráce netrvala dlouho, protoţe vévoda nečekaně zemřel a to byl
jeden z důvodů, proč uţ Ricci nesetrval na jednom místě. Jeho cesty vedly do Milána,
Boloně, Modeny a nejčastěji do Benátek.
Ricci dokonce opustil i rodnou Itálii a navštívil Vídeň, kde se podílel na prestiţní
zakázce pro císařskou rezidenci Schönbrunn. Poté následovaly pracovní cesty do
Anglie, které podnikl společně se synovcem Marcem. V Londýně se Sebastiano
ucházel o lukrativní zakázku na výzdobu monumentální katedrály sv. Pavla, ale bohuţel
bezvýsledně. Během této nevydařené cesty z Londýna navštívil Paříţ, kde získal na
místní Akademii řádné členství.
Ačkoliv z toho vyplívá, ţe byl Sebastiano Ricci uznávaným umělcem, bohuţel umírá
naprosto sám v Benátkách roku 1734 v domě, kde o čtyři roky dříve naposledy vydechl
i jeho synovec Marco, kterému je také věnováno místo v této práci. Na ţivotní osudy
navazuje kapitola věnovaná katalogu Ricciho děl, které jsou uschovány v českých
a moravských sbírkách, k nim náleţí přehled pro mne dostupné literatury a pramenů, jeţ
mi pomohou při uměleckém rozboru daných námětu.
Samotný katalog bude rozdělen do tří částí (plátna, kresby, grafiky), a to podle
vyuţité umělecké techniky i místa sbírek, konkrétně Národní galerie a Strahovského
kláštera v Praze, Moravské galerie v Brně, zámků Slavkov a Buchlovice.
Poslední zmiňované zámky jsou spojené s významnými moravskými rodinami
Kouniců a Berchtoldů, kteří v Buchlovicích měli v drţení také Ricciho plátno, ale
k obrazu bohuţel chybí přiřazené inventární číslo a příslušná dokumentace, tudíţ plátno
nelze představit v mém katalogu.
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Přehled literatury
Katalog věnující se obecně Ricciho ţivotu sepsal britský historik Jeffery Daniels
(1976) a právě on publikoval o tomto umělci samostatnou monografii. Katalog zahrnuje
díla z evropských sbírek, s přihlédnutím na sbírky Národní galerie a Strahovského
kláštera, ale bohuţel díla z moravských sbírek bychom v katalogu hledali marně.
A v tomto vidím asi jediné negativum ve zpracování Danielsova katalogu.
Zajímavý je katalog věnovaný výstavě Michaela Milkoviche Sebastiano and Marco
in America (1966, 8–17); naopak série knih od Pietra Zampettiho jsou všeobecně
věnovány benátským malířům: Dictonary of Venetian Painters 17th century
a Dictonary of Venetian Painters 18th century (1971).
Obsáhlá monografie Art and architekture in Italy: 1600–1750 (1965, 314–318) od
Rudolfa Wittkowera či katalog Painting in Italy in the eighteenth century: Rococo to
Romanticism zaměřený na italské umění byl sepsán Johnem Maxonem (1970, 11–14,
96).
Většina novějších monografií vyšla pouze v italském jazyce. Mohu jmenovat katalog
s názvem Sebastiano Ricci, spojený s výstavou ve Villa Manin di Passariano v Udine
byla napsána Aldem Rizzem a spol. (1989, 79, 112), v němţ najdeme několik málo
informací o motivu plána Sedlák a satyr nebo o námětu grafiky Ester před králem.
Z nejnovější edice o tvorbě Sebastiana Ricci je publikována monografie italského
historika umění Giuseppe Pavanella (2010, 14–15, 29; 2012, 102, 104), kde se autor
zajímá spíše o plátna z evropských sbírek. Pavanello zde uvádí i jednoho „zástupce―
z české galerie, praţské plátno Nanebevzetí Panny Marie, které porovnává v kontextu
s budapešťským a vídeňským oltářním plátnem.
Posléze vychází publikace s názvem Caravagio to Canaletto: the glory of Italian
baroque and rococo painting od Zsuzsanny Dobos (2013, 19–24, 33–38, 384). Katalog
děl se zaměřuje obecně na italské malířství, se zaměřením na sbírky v Muzeu krásných
umění v Budapešti. Zde nechybí ani dílo našeho benátského malíře, protoţe muzeum
vlastní i bozzetto Nanebevzetí Panny Marie.
Na začátek uvedu několik katalogů Národní galerie v Praze, které představují
Ricciho díla. Plátno Pokušení Krista bylo prezentováno ve Sbírkách starého umění
(1949, 72; 1955, 74; 1960, 72) od Jiřího Kotalíka a Jiřího Mašína.
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Katalog věnovaný Benátskému malířství 18. století (1964, 34–35) byl sepsán
Eduardem Šafaříkem. Autorův zájem směřoval k motivu Nanebevzetí Panny Marie
a Pokušení Krista, u kterého předpokládá účast synovce Marca Ricciho.
Článek Jaromíra Neumanna o Neznámém díle Piazzetova žáka, Antonia Chiozzotta
(1962, 248–255) zveřejněný časopisem Umění, kde nacházíme několik řádek
o Sebastianu Riccim, která se týkají motivu Nanebevzetí Panny Marie, od něhoţ
nejspíše Piazzetta čerpal inspiraci pro vytvoření obdobného námětu;
Eduard Šafařík (1964a, 110–113) publikoval článek Il setecento Veneziano nelle
collezioni cecoslovacche, v němţ se zabýval plátnem Pokušení Krista a motivem
Nanebevzetím Panny Marie v kontextu s oltářním plátnem.
Tímto námětem se také zabýval i německý historik umění Zymunt Waźbiňski (1971,
101–106) v článku Mariae Himmelfahrt, von Sebastiano Ricci für die Karlkirche in
Wien, v němţ také mluví o plátnu z Národní galerie v Praze jako o ostatní Ricciho
autorské kopii.
Na svůj článek z roku 1962 naváţe opět Jaromír Neumann a přispěje svými
znalostmi o Riccim, do katalogu Národní galerie v Praze: Sbírka starého umění (1984,
91–93), kde se opět zabývá námětem Nanebevzetí, ale také obrazem zpodobňujícím
setkání Bakcha a Ariadny.
Následovaly katalogy Sbírka starého evropského umění (1979, 12; 1988, 80) rovněţ
od Jiřího Kotalíka; Následovala publikace NG Sbírka starých mistrů (1992, 24), která
představila plátno Bakchus a Ariadna.
Další katalog tentokráte věnovaný sbírkám Strahovského kláštera byl napsán Ivanou
Kyzourovou a Pavlem Kalinou (1993, 77), zde prezentují premonstrátské plátno
zpodobňující sv. Františka naslouchajícího nebeským chórům, jako dílo s promyšlenou
kompozicí a ţivoucí barevností.
K výstavě benátského malířství 17.–18. století, publikoval Ladislav Daniel a kol.
(1996, 206–210) u příleţitosti tematické výstavy, pořádané pod záštitou Praţského
Hradu. V katalogu jsou uvedena i Ricciho plátna Pokušení Krista, Cizoloţnice před
Kristem či Bakchus a Ariadna.
První Danielova recenze o výstavě Benátčané: malířství 17. a 18. století z českých
a moravských sbírek, na niţ reagovala Eva Matyášová (1997, 17–19), která stručně
popsala ideu vydaného katalogu k výstavě.
Ladislav Daniel se také stal spoluautorem katalogu Evropské malířství a sochařství
od starověku do konce 18. století (1999, 28). Na Daniela navázal i Vít Vlnas (2004, 47)
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s publikací, která se zabývala Evropským uměním od antiky do závěru baroka, zde se
zaměřuje na motiv Pokušení Krista.
Součástí publikace Disegno veneto: Benátská kresba 16. – 18. století, publikované
Zdeňkem Kazlepkou (2011, 66, 100), byla součásti nepublikovaná skica Nalezení
Mojţíše, kterou Národní galerie původně přisuzovala neznámému italskému malíři
18. století.
Přičemţ se Ricciho motivem Nalezení Mojţíše také zabývala i Zoe Willis (2012, 62–
75), která uvádí pouze zahraniční díla a ta, jeţ byla Riccimu inspirací.
Nicméně i Moravská galerie vlastní hned dvě plátna od Sebastiana Ricciho, první
Pan a Syrinx, o němţ jiţ psal Moriz Trapp (1882, s. 48; 1891, 43) a zařadil jej do tvorby
italské školy. V tomto názoru pokračuje Karel Krejčí a Vlasta Kratinová (1956, 8).
Ovšem poté Kratinová připisuje plátno Sebastianu Riccimu (1957, 86);
Druhé plátno Satyr u sedláka, o kterém najdeme zmínku ve Výběru význačných děl
(1946, č. 44). Posléze je dílo prezentováno v katalogu o italské malbě a kresbě Zdenkem
Kazlepkou a Zorou Pelouškovou (1998, s. 20), oba přisuzují plátno G. Dizianimu. Dále
následoval

katalog,

který

propojoval pořádanou

výstavu:

Colorito:

Malířství

v Benátkách 16. – 18. století z moravských a slezských sbírek (2011, 112–115, 134–137)
od Zděnka Kazlepky, který Satyra u sedláka přisvojí Sebastianovi Riccimu.
Výtvarný časopis Ateliér, kde recenzoval Ladislav Daniel (2012, 5) o výstavě
Colorito, konanou Moravskou galerii v Místodrţitelském paláci,
Na Danielovu recenzi navazuje historik umění Jan Štěpánek s příspěvkem
o Benátčanech v Brně (2012, 69–70) a vlastními slovy komentuje výstavu Colorito;
Článek o expozici Moravské galerie byl sepsán Zorou Wörgötter (2012, 14), kde
autorka zminuje i Ricciho plátno Pan a Syrinx.
Zápis Cecílie Hálové—Jahodové o Galerii moravských Kouniců publikovaný
v odborném časopise Matice moravská (1939–1940, 83–108, 315–373). Zde autorka
neuvádí Ricciho jméno, ale mluví o něm jako o neznámém italském mistru plátna
Povolání Cincinnata.
Toto dílo neuniklo ani Miloši Stehlíkovi, který obraz přisuzuje malíři Gasparu
Dizianimu v publikaci věnované Slavkovské obrazárně (1971, 7).
Jeho domněnku překonal Zdeněk Kazlepka v katalogu Colorito (2011, 17, 21), kde
slavkovské plátno Povolání Cincinata připsal Sebastianu Riccimu.
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Na šlechtické sbírky navazuje i Ludmila Jůzová s článkem o Grafické sbírce státního
zámku v Buchlovicích (1989, 541–542). Jůzová představuje i cyklus Starého a Nového
zákona, v němţ nacházíme i rytinu Ester před králem. Nicméně tato grafika není
v článku přímo jmenována.
Dá se říci, ţe na bádání Ludmily Jůzové na buchlovickém zámku navazuje i Marie
Mţyková v literárnímu počinu Ke sbírkám zámku Buchlovice a jeho původním
vlastníkům (2012, 10–11), kde autorka také nadále mluví o biblickém cyklu a mimo jiné
uvádí i jména autorů grafik.
Avšak k získání dalších potřebné pramenům ke grafikám na zámku Buchlovice, je
nutné poţádat o svolení nahlédnout do materiálů Národního památkového ústavu
v Praze (BC03649, BC07997).
Pro upřesnění ikonografie a odborných termínů je moţné vyuţít slovníky Jana Royta
(1999, 75–76, 126, 155, 238–239) či Jamese Halla (2009, 69, 280–281,292–293).
V práci je pouţita antická literatura vztahující se k daným Ricciho námětům,
Ezopovy bajky (1996, 35), Ovidius (1974, 37–38; 1969, 37) Titus Livius (Kniha III., 2–
7; 26–29) či Příběhy apoštolů: Novozákonní apokryfy II. (2003, 119) a samozřejmě
Bibli: Ekumenický překlad (1990).
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3. Vývoj benátského malířství za života malíře
Sebastiana Ricciho
2. polovina 17. století se nese v duchu velký změn v benátském malířství. Jako jeden
z prvních si Giovanni Battista Langetti osvojuje novou ikonografii a temnosvitovou
malbu Španěla Jusepa Ribery (1591– 1652), jehoţ dílnou prošlo několik významných
umělců. Mezi ně řadíme rodáka z Neapole Lucu Giordana (1634–1705), který na
začátku kariéry podnikl několik cest do Benátek, kde ho značně očarovala temnosvitová
malba, dokonce natolik, ţe začal hojně kopírovat svého mistra a Vláma Petera Paula
Rubense. Toto Giordanovo malířské počínání dosáhlo nečekaných úspěchů., a přitom
jeho jemný rukopis neztrácel typickou Giordanovskou dramatičnost, kterou můţeme
vidět na obrazech Pád vzdorných andělů (1666) nebo u náboţenského námětu
sv. Michaela.1 Dá se říci, ţe Luca Giordano pomohl nastolit nový styl malby
temnosvitové malby, který byl reprezentován tenebristy.
Toto uskupení bylo pokládáno za velký inspirační zdroj pro nadcházející generace,
díky temnějšímu aţ pochmurnému projevu v malbě se smyslem pro dramatičnost.
Právě touto dobou ke konci 17. století trh s uměním jen kvete, avšak bylo to období
plné kontrastů, na jedné straně movité rodiny a církevní řády čím dále tím více
bohatnou, naproti tomu ţije mnoho lidí v bídě a chudobě.2
Na začátku 18. století vznikla „nová skupina― nazývaná chiaristé. Toto hnutí opět
oţivilo rokoko, krásu jasných a svítivých forem. A stalo se jakýmsi protipólem
tenebrismu. Třebaţe Benátky měly své dny blahobytu za sebou, tak v oblasti umění
proţívají rozkvět, ke kterému dopomohly takové osobnosti jako Andrea Celesti (1637–
1711), který pomáhal rozvíjet chiaristické hnutí, a který paradoxně vyznával dříve
tenebristické představy. Celesti si za svůj vzor vybral několikrát zmiňovaného
Veronese, přičemţ Celestiho můţeme zařadit mezi malíře náboţenských motivů (Král
David hrající na citeru, Madona s dítětem).
Jak jiţ bylo předem řečeno, období settecenta bývá charakterizováno bohatou
barevností a jasným světlem, jeţ s bravurností ovládal malíř Giovanni Battista Tiepolo
(1696–1770). Tiepolovo rané dílo je charakterizováno silným kolorismem plným
exprese. Fresky sálaly neutuchajícím optimismem a láskou k přírodě. Přesto ve 20.
1
2

KAZLEPKA 2011,16
MATYÁŠOVÁ 1997, 17
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letech 18. stol. Tiepolo dosáhl jakési syntézy mezi výraznou zdobností, rokokovým
luminismem a realismem, reprezentovaným Giovanni Battista Piazzettou a Sebastianem
Riccim.
Tiepolovo jméno bylo úzce spjato s monumentálním freskovým malířstvím
doplňovaným velmi dekorativními prvky (Arcibiskupský palác v Udině, 1626–1629).
Umělec propojil svůj styl s dobou, ve které on sám ţil a kterou charakterizoval rozkvět
divadla, hudby s typicky uhlazeným ţivotem plným šlechtických rozmarů.3
Tiepolovi st. samozřejmě pomáhali jeho dva synové. První Lorenzo (1736–1776),
druhý známější Gian Domenico (1727–1806), který byl odsouván do stínu otce, ze
kterého později vystoupil, a tím nemůţeme popřít jeho talent.4
Jak otec, tak syn pracovali spolu na různých objednávkách. Nicméně Gian raději
inklinoval ke tvorbě karikatur ze všedního ţivota s humorným podtextem. 5
Ovšem osobnost Giambattisty Piazzetty (1682–1754) se snaţila odpoutat od
předchozího vlivu tenebrismu. Díky pomoci malíře Crespiho obohatil svá díla o teplé
tóny barev, jichţ plně vyuţíval při malování náboţenských motivů (David a Goliáš;
Extáze sv. Františka, 1729). V následujícím období své kariéry se čím dál více
zaměřoval na přírodu a vyuţití světelného efektu s kontrastem výrazných barev. Jeho
pozornost také směřovala ke kresbě, a proto existuje mnoho skic, zabývajících se
anatomií lidského těla.

6

Jako jeden z mnoha umělců měl nemalý podíl na rozvoji

českého umění 18. století.
Kdyţ porovnáme styl Piazzetty se Sebastianem Riccim, rozpoznáváme patrný rozdíl
v pojetí malby samotné, jak dokládá plátno, které zobrazuje Extázi sv. Františka (1729).
Přestoţe je Ricciho verze starší asi o třicet let, představuje luminismus spojený
s rokokovým malířstvím v Itálii. Naproti tomu Piazzetta namaloval sv. Františka uţ
vznášejícího se nad zemí, kterého přidrţuje anděl. Ačkoli oba pojímají svá díla trochu
jinak, neznamená to, ţe oba nepatří k malířům, kteří vytvořili základ pro další vývoj
benátského malířství.7
Na Piazzettovy tendence navazuje jeho současník Giovanni Battista Pittoni (1687–
1767), který vynikal v tvorbě námětů z mytologie nebo historie. A inicioval vnik tzv.

3

DANIEL 1996, 58–59
NEUMANN 1976, 390– 392
5
DANIEL 1997, 66
6
DANIEL 1996, 56–57
7
NEUMANN 1962, 250
4
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svaté kompozice v náboţenských motivech.8 A tímto zanechal znatelnou stopu
v benátském malířství. Inspiraci čerpal z různých zdrojů, zejména od Lucy Giordana či
S. Ricciho.9
Nicméně můţeme jmenovat i malíře Giovanniho Antonia Pellegriniho (1675–1741),
který na pozvání lorda z Manchesteru odjel společně s Marcem Riccim do Anglie. Zde
ho uchvátilo divadlo, a proto se na nějaký čas stal vyhledávaným scénografem.
S ohromným nasazením zdobí panství anglické šlechty.10 Poté velmi cestoval po
Evropě, na nějaký čas odešel do Německa (Svatba kurfiřta saského, 1716), následovala
Paříţ, kde stejně jako Sebastiano Ricci dostal pozvání, aby se stal členem paříţské
Akademie.
Mezi Ricciho přímé pokračovatele patří i Tiepolova současníka Gaspara Dizianiho
(1698–1734). Tohoto benátského malíře mimo jiné pokládáme za jednoho z přímých
ţáků a následníka Sebastiana Ricciho,11 od kterého „okoukal― jeho elegantní pojetí
malby, které doplnil osobitou teatrálností.
A z tohoto důvodu se také stává, ţe si malby Ricciho pleteme s dílem Gaspara
Dizianiho. Oba umělci ztvárňovali obdobná témata, s aţ identickými kompozicemi
a rozmístěním postav na plátně.
Diziani nebyl jediným, kdo navazoval na Ricciho, byl jím i Francesco Fontenbasso
(1709–1769). Umělec, jehoţ primární zájem představovaly fresky, kterými vyzdobil
benátské paláce.12 Ty mu vyslouţily aţ evropský věhlas, který mu pomohl k získání
zakázky na výzdobu Zimního paláce v ruské metropoli (v Petrohradě).
Ale Francesco Fontenbasso není znám jako freskař monumentálních děl, ale
i schopný grafik. Většinou se nechal ke zhotovení svých grafik volně inspirovat plátny
od Sebastiana Ricciho. Tento příklad si můţeme prezentovat na grafickém cyklu se
starozákonní a novozákonní tématikou, jíţ vlastní i zámek Buchlovice.

8

ZLATOHLÁVEK 2009, 26–27
ZAMPETTI 1971, 86–87
10
TOGNER 1996, 129
11
Narodil se v Bellunu; podnikl několik cest do Mnichova a Dráţďan, kde získal několik lukrativních
zakázek. ZAMPETTI 1971a, 40–41
12
Výzdoba fresek pro Palazzo Contarini či pro San Pietro v Benátkách. DANIEL 1996, 58
9
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4. Osobnost umělce
4. 1. Sebastiano Ricci
Sebastiano Ricci pocházel z chudších poměrů, ale přesné datum jeho narození
neznáme. Dochované záznamy hovoří pouze o datu 1659, v onom roce byl Sebastiano
pokřtěn ve farním kostele města Belluno u Benátek.13
Rodinná situace mu však nezabránila, aby ve dvanácti letech vstoupil do učení
k mistrovi Federicu Cervellimu (1625–1700), který ho zapojil do své zakázky na
vymalování stropu v Salone della Biblioteca ve Scuolo Grande di San Marco. Zde ve
stejné době vytvořil pro baziliku Santa Maria della Salute dvě oltářní plátna, která
vznikla v průběhu 70. let 17. století.
Ovšem mladý Sebastiano u Cervelliho dlouho nepobyl, a aby získal nové zkušenosti,
přestoupil do učení k florentskému malíři a ţákovi Lucy Giordana, Sebastianovi
Mazzonimu (1611–1678). U něhoţ Ricci také déle nezůstal, protoţe Mazzoni záhy
zemřel. Jeho smrt „donutila― Ricciho, aby odešel do Bologně, kde získal místo v dílně
Giovanniho Gioseffa dal Sole (1654–1719).
Během tohoto boloňského období vytvořil Ricci dnes jiţ ztracená oltářní plátna pro
kostel San Giovanni dei Fiorentini,14 po jejich dokončení odešel Ricci do Parmy, kde
mezi léty 1685 a 1687 spolupracoval s malířem Fernardem Bibienou.
Oba dva malíři byli pozváni, aby dokončili freskovou výzdobu pro oratoře Madonna
del Serraglio pro kostel San Secondo (1685–1687).
Po zdařilé spolupráci s Bibienou představil malíř Cignani Sebastiana Ricciho
vévodovi Ranucciovi Farnesoviovi, který ho velmi podporoval a pomohl mu v dalším
studiu v Římě. Hrabě poţádal Ricciho, aby mu vyzdobil palác v Piacenze sérií maleb
věnujících se ţivotu Pavla III., zakladateli Farneského rodu. A bohuţel existuje pouze
zlomek záznamů (1687–1694) o Ricciho římském pobytu.15
V Boloni Ricci potkal malíře krajin Giovanniho Francesca Peruzziniho (1629–1694),
jehoţ krásná a nadaná dcera zahořela láskou k Sebastianovi, s nímţ utekla do Turína,
aby se mohli oba vzít. Poté zpět odešli do Boloně, kde Ricci nechal svou novomanţelku
samotnou a odjel pracovně zpět do Turína. Tato cesta se mu stala osudnou, protoţe zde

13

Zaznamenána jsou také jména otce a matky, Livia a Andreani Ricci. MILCOVICH 1966, 9
Podle Orettiho, mohl Ricci s největší pravděpodobností pobývat v domě Ferdinanda Pisani (1654–
1719). DANIELS 1976, 9
15
K tomuto datu Ricci vytvořil plátno Anděl ochraňující dítě pro kostel Santa Maria del Carmine v Pavii
(1695–1698). ZAMPETTI 1971, 60
14
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potkal manţelčina strýce, který byl oblíbencem vévody savojského, a za to, co Ricci
provedl jeho neteři, jej nechal zatknout a odsoudit k trestu smrti. Avšak díky přímluvě
vévody parmského Sebastiana zprostili obvinění. Nicméně trest ho neminul, a to
vyhoštění z Turína, do kterého se neměl uţ nikdy vrátit.
Ovšem vévoda Farnese nemohl drţet nad Sebastianem ochrannou ruku věčně,
protoţe v roce 1694 vévoda nečekaně skonal a Sebastiano začal intenzivněji cestovat po
Itálii. Nejprve zavítal do nedaleké Florencie, Boloně či Milána, kde nejspíše pobýval
u Alessandra Magnasca. Nicméně milánské období je unikátní v tom, ţe pro dóm San
Bernardiano dei Morti (1695–1698) vytvořil cyklus fresek, které můţeme řadit mezi
jeho první.17
Je zřejmé, ţe v Miláně nezůstal dlouho. Následující dekádu svého ţivota strávil ve
svých milovaných Benátkách (od roku 1700). Zde Ricciho asi nejvíce ovlivnila
benátská škola, v jejímţ duchu vytvořil pro kostel Santa Maria del Carmine kompozici
se stráţným andělem a dítětem.18
V průběhu počínajícího 18. století Ricci zůstával nadále velice uznávaným
a vytíţeným umělcem, proto střídavě pracoval v Římě, Florencii, Bergamu, a dokonce
se dostal aţ k vídeňskému dvoru. Tam se mu v letech dostalo 1701–1703 mnohých
poct, jednou z nich byl zisk zakázky na výzdobu habsburského sídla Schönbrunn.
A proto i dnes můţeme obdivovat nad tvz. Blaue Stiege (Modrým schodištěm) Ricciho
fresky s Alegoriemi knížecích ctností, které vznikly na oslavu narození korunního
prince.
Z předešlých informací tedy zjišťujeme, ţe Ricciho vídeňský pobyt zastává důleţité
místo v jeho umělecké tvorbě. Právě zde totiţ postupně objevil i nastupující rokoko,
které jej ovlivnilo v pozdějších uměleckých počinech.
Vliv rokoka na Ricciho byl završen jeho dvouletým pobytem ve Florencii v letech
1706–1707. Ricci získal zakázku na freskovou výzdobu pro Sala d´Ercole v Palazzo
Marucelli (1706–1707).19 Jejíţ součástí je i plátno Povolání Cincinnata, jehoţ obdobnou
variantu nalézáme i v českých sbírkách (na zámku Slavkov).
Zde v průběhu roku 1707 dokončil Ricci zakázku pro zmiňovaný florentský palác
a odjel jiţ po několikáté do Benátek. Tam jej poţádali, aby zhotovil plátno s motivem
17

WITTKOWER 1969, 314
Ovšem do tohoto období patří i vznik strahovského plátna představujícího sv. Františka z Asissi (1702);
Toto dílo řadíme stylově k plátnům, která Ricci vytvořil pro palác Querini Stampalia v Benátkách.
KYZOUROVÁ / KALINA 1993, 77
19
DANIELS 1976, 13
18
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Panny Marie a devíti svatých, který byl objednán pro kostel San Giorgio Maggiore.20
Avšak touto dobou zde v Benátkách spojil Sebastiano síly se synovcem Marcem, s nímţ
odjel spolu s malířem Pellegrinim do Anglie.[1]
Zde se Marco pokusil přemluvit svého strýce k odchodu do Londýna, neboť
chtěl usilovat o prestiţní zakázku na výzdobu nově vybudovaného chrámu sv. Pavla.
Naneštěstí Sebastiano nevyhovoval poţadavkům objednavatele a v soutěţi nezvítězil.
Tento nezdar však Sebastina Ricciho neodradil od další cesty do Anglie, kde opět
spolu s Marcem vyzdobili londýnskou nemocnici v Chelsea, při níţ následovala práce
na výzdobě vily Lorda Burlingtona na Piccadilly Street (Amor před Jupiterem). Získal
i zakázku na zhotovení obrazů Angelika a Medoro21 nebo plátna Bakchus a Ariadna
(1713) určeného pro Chiswick House.
Během cesty z Londýna do Benátek navštívil Sebastiano i Paříţ. Kam jej pozvala
paříţská Akademie, pro niţ namaloval alegorická plátna (1715), které dnes vlastní
galerie Louvre. Zmíněná Akademie Riccimu mezi léty 1717–1718 udělila čestné
členství v paříţské Akademii umění.
Po tomto uznání se nicméně opět roce 1718 Ricci vrací do Itálie a na přání Marchese
Gabrielliho vytvoří za účelem svatebního daru velkolepá plátna věnována náboţenské
tématice.
Po ukončení sjednané zakázky pro Marchese se Ricci vrátil do rodného města, kde
vyzdobil freskami biskupskou vilu Belveder u rodného Belluna. Zde poprvé Sebastiano
pouţil tvz. „malbu alla grande―. Jedná se o převzatou kompozici figur, a scenérií
v pozadí, kterou před ním vyuţíval i Paulo Veronnese.
Počátkem 20. let 18. století započala „druhá etapa― spolupráce se synovcem Marcem.
V rámci té s ním podnikne další cestu do Anglie, ke které také vyuţil pozvání
anglického diplomata a obchodníka Josepha Smithe,22 pro něhoţ mimo jiné Sebastiano
Ricci zhotovil jedno ze svých pláten s námětem Cizoložnice před Kristem.23
Nic se nemění na tom, ţe Ricci od 20. let 18. stol. uţ zůstal natrvalo v Itálii, kde
získával další a další zakázky. Mezi ně řadíme i výzdobu baziliky Superga, která leţí
poblíţ Turína, a je na ní zajímavé, ţe s jejím dokončením pokračovala Ricciho dílna
ještě po mistrově smrti.
20

WITTKOWER 1969, 315
Motiv byl inspirován rytířským eposem O zuřivém Rolandovi od italského básníka Ariosta. HALL
2008, 49–50
22
ZAMPETTI 1971, 61–62
23
Datace anglického plátna se shoduje s tím, jeţ vlastní ve svých sbírkách praţská Národní galerie.
DANIEL 1996, 208
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Zůstaneme-li nadále v Turíně, protoţe jak bylo předem řečeno, Ricci zde nesměl
dlouhodobě pobývat, ale přesto mu byl v letech 1724-1733 povolen vstup do města,24
kde pracoval na jiţ zmíněném savojském paláci, který zdobily příběhy ze Starého
zákona (Šalamoun uctívá idol a Zapuzení Hagar).25
Na jaře roku 1728 byl Ricci pozván společně s malířem Niccolou Bambinim do
Padovy, aby společně vymalovali kostel San Antonio. Ale oba neschvalovali původní
plány na řešení výzdoby a shodli se na tom, ţe falešné reliéfy by měl raději provést
malíř Antonio Visentini či Angelo Rossi.
Po roce 1730 následovaly další Ricciho zakázky na oltářní plátna určená pro kostel
Gesuati a na monumentální cyklus pro kostel sv. Kosmy a Damiána i dvě oltářní plána
pro chrám San Rocco v Benátkách, která pojednávají o Zázraku sv. Františka z Paoly
a sv. Heleně, která nalezla pravý kříž a vznikly mezi léty 1732–1734, ještě před
Ricciho skonem.26
Ve 30. letech 18. století Sebastiano pobýval v Benátkách, kde pracoval na svém
poslední dochované plátnu s motivem Nanebevzetí Panny Marie, určeném pro chrám
sv. Karla Boromejského ve Vídni. Je to poslední Ricciho práce, za kterou nedostal před
svou smrtí zaplaceno.27
Ovšem v Benátkách ţil pouze krátkou chvíli, a to ve stejném domě spolu se
synovcem Marcem, který zde na začátku 30. let 18. století nečekaně umírá na zápal plic.
V roce 1734 i sám Sebastiano těţce onemocněl a podstoupil operaci (pravděpodobně
se jednalo o odstranění ledvinových kamenů), která mu ale jeho zdravotní stav jen
zhoršila. Naneštěstí Ricci 15. března téhoţ roku umírá v osamění a bez legitimního
dědice.28

4. 2. Marco Ricci
Marco Ricci se narodil v roce 1676 v Bellunu u Benátek. Zde na konci 17. století
proţil svá učňovská léta ve strýcově dílně. Po odchodu od Sebastiana Ricci, Marca
převáţně zajímala krajinomalba, a to zejména motivy krajiny okolí Benátek. Na
krajinách je rozpoznatelný výrazný kontrast mezi světlou oblohou a strmým svahem či
24

Ještě před příjezdem do Turína roku 1720 maluje Ricci strop knihovny Semináře v Benátkách (Sláva
učení). ZAMPETTI 1971, 62
25
V tomto období měl Ricci vytvořit sérii pláten s motivem Bakcha a Ariadny, přičemţ jedno z nich dnes
vlastní ve sbírkách Národní galerie v Praze. DANIEL 1996, 210
26
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27
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28
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vodním tokem v lesním porostu. Do svých krajin zakomponoval antické ruiny, velké
údolní srázy, které obklopují někdy aţ monumentální stromy, zejména duby. Právě
těmito „inovacemi― Marco nejvíce obohatil krajinomalbu, z jehoţ stylu později čerpali
i umělci následující generace.
Nicméně o Marcově ţivotě zůstalo málo informací, které dokládají hlavně to, jak
Marco rád vyhledával dobrodruţství. Jednou při potyčce v taverně rozbil Marco hlavu
gondoliérovi, za tento čin byl také obviněn, ale před jistým vězením uprchl na několik
let do Dalmácie.
Kdyţ stíhání po čase ustalo, odešel Marco do dílny Antonia Francesca Peruzziho,
s nímţ také spolupracoval i jeho strýc na obraze Pokušení sv. Antonína z počátku
18. století (plátno se dnes nachází v milánských uměleckých sbírkách).
Po odchodu z Peruzziho dílny se Marco zastavil v Benátkách, kde opět pracoval pro
strýce Sebastiana, s nímţ roku 1706 odcestoval do Florencie, kam byli oba umělci
pozváni, aby vyzdobili místní palác Marucelli.29
Po dokončení zakázky pro florentský palác po roce 1708 pobýval opět Marco
v Benátkách, kde si jej vyhlédl diplomat lord Manchester, a spolu s malířem Gianim
Antoniem Pellegrinim jej vyzval ke společné cestě do Londýna.30
V Anglii Marco pracoval také jako scénograf a získal pracovní zakázku na
vytvořením kulis pro Italskou operu Královského divadla v Londýně, po které
následovala výzdoba divadla v Haymarketu.
Na začátku 18. století vytvořil i sérii karikatur tzv. operní zkoušky, které dnes
uchovává Královská knihovna Windsorského zámku.
Posléze po opětovném návratu do Londýna společně se Sebastianem roku 1712–
1716, ale uţ bez účasti Pellegriniho, vyzdobil Marco zámek Howard, který leţí na
severu Anglie. 31
Z tohoto krátkodobého pobytu v Londýně nacházíme jen několik pláten a můţeme
jen hádat, na kolika dílech spolu se strýcem mohli spolupracovat. 32
Po návratu z Anglie začal bydlet v Benátkách u Sebastiana doma, a proto jejich
spolupráce nabývala na intenzitě. Mimo to Marco uţ mezi léty 1719–1720 stihl dokonce
29

Ještě před tím během další cesty do Benátek (1706 –1707) jej navštívil lord Irwin a nakoupil pár
Marcových obrazů. Jednalo se o krajiny, mariny, válečné scény. Těmito motivy vyzdobil Temple
Newsam House v Leeds. ZAMPETTI 1971, 58
30
DANIELS 1976, 13–14
31
ZAMPETTI 1971, 58
32
Od londýnského pobytu si Marco zvláště oblíbil temperové barvy, a to ještě před rokem 1717.
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nakrátko odjet do Říma, kde ho velmi inspirovala místní škola, a tudíţ jeho práce byly
ovlivněny osobitou římskou krajinou s tématikou polorozpadlých antických chrámů či
ruin.33
Poté následovala v roce 1725 práce na výzdobě hrobky vévody z Devonshiru, která
byla vymalována alegorickými motivy. Tuto zakázku můţeme povaţovat za jednu
z posledních Marcových prací.
Marcova sláva bohuţel postupně začala upadat a byla ukončena v roce 1730, kdy
Marco nečekaně umírá na zápal plic v domě Sebastiana Ricciho v Benátkách.

4. 3. Spolupráce s Marcem Riccim
Tato kapitola bude věnována vzájemné spolupráci synovce a strýce Ricciových.
Důleţité informace byly uvedeny v předcházející kapitole, věnované jejich ţivotům.
Jak bylo prezentováno, intenzivnější spolupráce Sebastiana se synovcem Marcem
začala ve 20. letech 18. století. Na začátku 18. stol. podnikli společnou cestu do Anglie.
Ta byla pro Sebastiana méně vydařená, ale přitom z jejich působení zde pochází
nespočet přípravných kreseb a Marcových karikatur s divadelní tématikou, které dnes
drţí ve svém vlastnictví Windsor Castle (i ze spolupráce s malířem Pellegrinim).
Nicméně hned na začátku pobytu v Anglii získali Marco a Sebastiano Ricci velmi
důleţitou zakázku na výzdobu sídla pro konsula Josepha Smithe, 33 Za zmínku jistě stojí
i konsulova umělecká kolekce, v níţ bývala dříve uchovávaná i Marcova krajinomalba
Fantastická veduta s antickými zříceninami a náhrobkem Newtonovým (1727–1728;
61 x 81, 5 cm), která se nyní nachází v Národní galerii v Praze.[2]
Plátno zobrazuje vymyšlenou krajinu, která pohltila zbytky antického chrámu,
přičemţ jejímu středu kompozice dominuje náhrobek se sochami figur, u kterých
předpokládáme pravost autorství právě strýce Sebastiana Ricci.34
Pokud nadále zůstaneme u krajin s antickými ruinami, tak jistě stojí za zmínku obraz
představující Hrobku prvního vévody z Devonshiru (1725; 217, 5x138,5 cm). Scéna na
obraze je situována v exteriéru antického chrámu. Samotné plátno je tvořeno několika
pásy, na dolním pásu vidíme zobrazenou chudší vrstvu plačících, nad nimi kráčí po

33

Zakázka na skupinu mytologických a biblických obrazů. Dnes se nachází v Palazzo Taverne v Římě.
DANIEL 1996, 102
33
Dodnes po jejich počinu zůstal v Hampton Court Palace v Londýně obraz věnován Klanění tří králů
z roku 1726. DANIELS 1976, 53
34
inv. č. O 2829. ŠAFAŘÍK 1964, 34
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schodech aristokracie, která přišla sloţit úctu. Všichni iniciátoři děje vzhlíţí směrem
k náhrobku, na němţ rozpoznáváme zástupce boţstva (např. Diana s lukem).
Zmíním rovněţ Krajinu s vodopádem, pocházející z Museo Civico v Udině. Krajinu
obklopuje hlouček postav, moţná rybářů. Jedna ze skupiny postav se objevuje
na monumentální stropní fresce v Schönbrunnu. Dílo vykazuje rysy spolupráce strýce
a synovce, téţ jako plátno s názvem Krajina se ženou a dítětem.35
Pokud se zastavíme u sbírek Národní galerie, nesmíme zapomenout na olejomalbu
Pokušení Krista. U tohoto plátna se dříve předpokládala i Marcova účast, mohlo to
zapříčinit společné studium a následné vstřebání magnascových vlivů. Díky těmto
vlivům můţeme nalézt jistou analogii na plátně s Mnichy pokušenými démonem
v Epinalu.36 Nicméně tyto domněnky vyvrátilo bliţší studium a zkoumání.37

35

DANIELS 1976. 54, 127
ŠAFAŘÍK 1964. 36
37
DANIEL 1996. 206
36
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5. Katalog děl na českém území
5. 1. Plátna
Sebastiano Ricci
5. 1. 1. Nanebevzetí Panny Marie
(1733–1734)

Technika a rozměry: olej na plátně, 103 x 63 cm
Umístění: Národní galerie v Praze; inv. č. O 12668 (EC 1052)
Stav plátna: Obraz zatím neprošel restaurováním.
Provenience: Lobkowická obrazárna, Mělník; získáno a následně půjčeno roku 1804
kníţetem Antonínem Isidorem z Lobkowic, vráceno 1852; Národní galerií odkoupeno
roku 200838
Prameny a literatura: VOLAVKA 1934, s. 17; BLAŢÍČEK 1953, s. 245–246;
NEUMANN 1962, s. 248, 255; ŠAFAŘÍK 1964, s. 34–35; ŠAFAŘÍK 1964a, s. 110–
112; GARAS 1968, s. 12; WAZBIŇSKI 1970, s. 101–105; GARAS 1975, s. 98;
PREISS 1969, s. 97; DANIELS 1976, s. 21, 77, 98, 102, 114; NEUMANN 1984, s. 94;
MAŠÍN 1988, s. 80;

RIZZI 1989, s. 112; DANIEL 1996, s. 21– 23, 69, 102;

PAVANELLO 2010, s. 14–15; PAVANELLO 2012, s. 102, 104; DOBOS 2013, s. 384.
Pro motiv Nanebevzetí Panny Marie se Ricci inspiroval ztvárněním postavy Panny
Marie dle předlohy malíře Tiziana z kostela Ferrari v Benátkách, čemuţ nasvědčuje
zářivá barevnost a Tizianova uvolněná ruka.39
A proto vrcholu scény vévodí postava nanebevzaté Panny Marie, která sedí na
obláčku a obklopuje jí skupina andělů. Směrem k Mariině postavě vzhlíţí vzhůru
seskupení modlících se apoštolů.40
Písemnou zmínku o Mariině nanebevzetí nacházíme pouze v apokryfních textech.
„Potom apoštolové s velkou úctou uložili tělo do hrobu… A v tom je kolkolem ozářilo
38

PAVANELLO 2010, 104
ŠAFAŘÍK 1964, s. 34–35
40
HALL 2006, 292–293
39
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světlo z nebe, a když padli k zemi, andělé vyzdvihli svaté tělo do nebe“; Vyprávění
Josefa Arimatejského (119,16) O Nanebevzetí blaţené Panny Marie v Novozákonních
apokryfech a ve Slově svatého Jana Teologa o zesnutí svaté bohorodičky.
Ricci zpodobnil tento námět dokonce několikrát, přičemţ jako první vznikla
přípravná malba neboli bozzetto, které nyní vlastní Muzeum Krásných umění
v Budapešti,41 muzeum jej odkoupilo společně s majetkem rodiny Esterházy. [3]
Budapešťské bozzetto vyniká výraznou barevností. Tu můţeme demonstrovat na
postavě svatého Petra, na jehoţ oblečení se prolínají ţluté a modré odstíny barev.
Ovšem na Ricciho bozzetto navazuje oltářní tedy finální plátno Nanebevzetí (6, 75 x
3, 64 m), jenţ bylo úzce propojeno s výstavbou kostela sv. Karla Boromejského ve
Vídni.[4] Stavba tohoto svatostánku započala roku 1715 Johannem Bernhardem
Fischerem z Erlachu na přání císaře Karla VI. Jedním z důvodů výstavby mohla být
morová epidemie, která zaplavila království v roce 1713. 42
Tato lukrativní zakázka na vytvoření plátna nemohla být přidělena nikomu jinému
neţ Sebastianu Riccimu, jemuţ celý obnos 6000 florinů nebyl vyplacen ani před jeho
smrtí (15. května 1734).
Nicméně ve stejném roce Ricci vytvořil i praţský obraz původně uchováváný
v lobkowických sbírkách, které jej zapůjčily Národní galerii. Ta plátno v průběhu roku
2008 z mělnických sbírek odkoupila. [5]
Původně mělnická varianta námětu Nanebevzetí nese název quadretto či modelletto,
tedy dílo menších rozměrů, a dokládá, ţe jej vytvořil vlastní rukou sám Sebastiano
Ricci. K názvu quadretto bylo dospěno aţ po delší době, jelikoţ jeho přesné určení
zůstávalo i nadále obtíţným úkolem, protoţe býval označen jako replika
budapešťskému bozzettu nebo jako tzv. pseudoskica.43
Přesto se však zdá, ţe mělnické quadretto vytvořil Sebastiano Ricci na přání císaře
Karla VI. A shledáváme tak, ţe obraz byl totoţný s tím, který zůstal v umělcově ateliéru
v době malířovy smrti.
Mělnické quadretto se v několika směrech liší od budapešťského bozzetta
tmavším barevným provedením, ale i odlišným pojetím postav apoštolů, andělů či
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olej na plátně, 95 x 51, 5 cm, inv. č. 642. PAVANELLO 2010, 102
DANIELS 1976, 102
43
ŠAFAŘÍK 1964, 35
42

23

různými gesty rukou. Ale tím nechci říci, ţe by mělnický obraz byl méně významný,
právě naopak, Ricci si váţil jak finálního plátna, tak i přípravných skic.44
Mimo jiné quadretto září bledší barevností, a tím je velmi podobné oltářnímu plátnu
ve Vídni. Silnou vitalitou a energií mělnického plátna je doprovázen uvolněný skicovitý
rukopis, který je pro Ricciho pozdní malířskou etapu typický.
A proto máme veliké problémy i s ostatními autorskými kopiemi, které disponují
obdobnými kompozicemi.
K objasnění názvosloví nám můţe poslouţit soukromá korespondence Sebastiana
Ricciho, kterou věnoval objednavateli hraběti Giacomu Tassiseovi, ve které hovoří
o objednávce portrétu papeţe Řehoře Velikého (1730–1731) pro bergamský kostel San
Alessandro della Croce. V dopisech se dočítáme o tom, ţe Sebastiano Ricci si cenil jak
finálního plátna, tak i bozzetta nebo quadretta. Ricciho vyšší stanovená cena byla
obhajována tím, ţe dílo není pouze jen modelleto, ale zcela finální obraz. 45
Existují i další varianty obrazu,46 přičemţ jeden si můţeme prohlíţet v Galerii Umění
ve Lvově (53,5 x 29, 5 cm). Jedná se zřejmě o nejmenší, doposud signovanou kopii
oltářního plátna dle vídeňského vzoru. Ruskému plátnu také nechybí jasně zřetelné
znaky, převzaté z budapešťského bozzetta.
Na plátno ze Lvova navazuje to ze springfieldského Muzea Krásných umění (stát
Massachussetts), které je pouze modellettem ke clusonskému (bergamskému) obrazu
a vyuţívá tradiční kompozici raně barokního malíře Annibale Carracci (kostel San
Francesco v Bologni).47
Pannu Marii vidíme z částečného profilu, k jejíţ vznášející se postavě, vzhlíţí ze
země hlouček dvanácti apoštolů.
Na toto modelletto pouţil Ricci teplé odstíny barev, a jeho kompozice vypadá
jednodušeji pojatá neţ předtím zmiňovaná Ricciho díla. Ale tyto „nedostatky― neubírají
na celkové atraktivitě plátna. [6]
Další Ricciho autorská kopie vycházející ze vzoru vídeňského je uchovávána
v Aschaffenburg Castle v Mnichově.
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Praţské plátno Nanebevzetí Panny Marie patří mezi ty poslední, jeţ mohl Ricci
dokončit ještě před svou smrtí v roce 1734. S datem vzniku plátna souhlasí většina
historiků, od ranějších článků Vojtěcha Volavky (1934, 17) po Giuseppa Pavanella
(2010, 14–15), a uvádějí, ţe dílo je to kvalitní a můţe konkurovat i rozměrově většímu
vídeňskému oltářnímu plátnu.

Sebastiano a Marco Ricci?
5. 1. 2. Pokušení Krista
(1720–1730)

Technika a rozměry: olej na plátně, 73 x 57, 7 cm
Umístění: Národní galerie v Praze; O 1336
Stav díla: předtím malbu pokrývaly nánosy laků a silné černé retuše; v roce 1964 bylo
plátno zrestaurováno Národní galerií;
Provenience: do roku 1914 ve vatikánských sbírkách; roku 1924 (1923), plátno
odkoupeno od sochaře J. Hlavy Národní galerií;
Prameny a literatura: MAŠÍN/PEŠINA 1949, s. 72; MAŠÍN/PEŠINA 1960, s. 72;
ŠAFAŘÍK 1964, s. 36; ŠAFAŘÍK 1964a, s. 113; DANIELS 1967, s. 77, 102–103, č.
360; DANIEL 1996, s. 208; DANIEL 1999, s. 28; PRAHA 1999, s. 28; VLNAS 2004,
s. 47; ZLATOHLÁVEK 2009, s. 129.
Příběh čerpá z evangelií Mt (4, 1 – 4), Mk (1, 12–13) a Lk (4, 1 – 13). Kdyţ byl
Kristus pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordán, odešel na poušť, kde pobýval celých
40 dnů, aby se mohl postit. Kristus začal hladovět, přišel k němu samotný ďábel, aby jej
pokoušel. A řekl Kristu, ţe pokud chce být opravdu Syn boţí, musí proměnit kameny
v chléb. Poté, ďábel vystoupí na vrchol jeruzalémského chrámu a přemlouvá ho, ať
skočí dolů, ţe ho andělé zachrání.
Nakonec vzal ďábel Krista na horu, ţe mu ukáţe světová království a daruje mu je
výměnou za to, ţe se k němu připojí. Avšak Spasitel jej odmítne a praví: „Jdi z cesty
satane; neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného budeš
uctívat.“ Po těchto slovech Satan odchází a Krista obklopují andělé (Mt 4, 10–11).
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Ale přesto děj tohoto obrazu začíná vstupem ďábla do osobního prostoru Jeţíše
Krista. V uváděné scéně rozpoznáváme zlověstnou tvář prohnaného Satana, kterému
oponuje Spasitelovo pokojné gesto a soucitný pohled, směřující na svého rivala.[7]
Ricci v této kompozici vyuţil svého smyslu pro zobrazení stínu a přírodního světla,
postupně prostupujícího do lesní krajiny. Coţ navíc umělec zdůraznil prolínáním
světlejších a tmavších tónů.
Ta se objevuje i na velmi podobném obrazu Kristus a kananejská žena
z Capodimonte a Zűrichu nebo u pláten Cizoložnice před Kristem z Národní galerie48
a z Krannert Art Museum na univerzitě v Illinois. Obě jmenovaná díla se neliší kvalitou
provedení, mají velmi podobnou kompozici.
Existuje hypotéza, která má za to, ţe praţský typ obrazu je o trochu staršího data.
Obraz v Krannert Art je snad o něco mladší, znatelné je to na jiţ zmíněném
propracování dláţdění. Lze rovněţ nalézt i další verze obrazu, jeţ můţeme vidět také ve
Spojených státech v Newhouse Galleries v New Yorku.49
S tímto je spojena i Ricciho kresba z alba Akademie v Benátkách.

A zmínil se

o praţské verzi, původně pocházela ze sbírky W. Arslana (1700 – 1702). Tuto typologii
objevujeme na obrazech Kristus a římský setník (Puškinovo muzeum, Moskva), který
vznikl mezi léty 1726 aţ 1729. Další obraz s týmţ názvem se nachází v Museo di
Capodimonte v Neapoli.
Pro přesnější určení datace tohoto plátna získal Jeffery Daniels ústní sdělení
zaznamenané Janou Hlaváčkovou na evidenční kartě obrazu. Daniels tak dospěl
k datování mezi léty 1720–1725, ale vše můţe nasvědčovat také pozdějšímu období
okolo 30. let 18. století. Vypovídá o tom, pro toto období Ricciho osobité ztvárnění
postav, ale také především styl samotné malby.50
Tímto obrazem Ricci nejvíce ovlivnil českého rokokového malíře Antonína Kerna,
ten aplikoval tento motiv a kompozici pro svůj obraz Svatý Jan na Patmu (1734 –1737).
Podobnost s Ricciho Pokušení Krista nalézáme v Kernově pouţité drapérii nebo
v jeho práci se světlem.51
Avšak zůstává zde otázka, zda Sebastianovi s malbou pomáhal i synovec Marco,
k čemuţ se přikláněl E. F. Šafařík (1964, 36). Ten píše o Marcově obvyklém ztvárnění
48

Další Ricciho obraz Pokušení Krista je uchováván ve sbírkách zámku Duchcov. ŠAFAŘÍK 1967, 15
DANIEL 1996, 206
50
DANIEL 1996, 206
51
ZLATOHLÁVEK 2009, 129
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lesního porostu, světla, stínů, přičemţ také uvádí, ţe oba umělci mohli přijmout
malířskou techniku po janovském malíři Alessandru Magnascovi, s nímţ se Ricci
seznámil během pobytu ve Florencii. 52
Magnascovy podněty jsou na praţské malbě důkladně vstřebány a kultivovány
benátskou elegancí a jemnou uměřeností. Ztvárnění Pokušení Krista vytvořil Ricci ve
svém raném období, proto malba působí aţ pastozně, Ricci vyuţíval téţe přírodního
světla, zasahujícího do lesního porostu, z kterého sálala expresivita a rytmizace.

Sebastiano Ricci
5. 1. 3. Cizoložnice před Kristem
(1720–1725)

Technika a rozměry: olej na plátně; 42, 5 x 61 cm; na zadní straně plátna můţeme
objevit papírový štítek popsaný inkoustovým perem nahoře z levé strany.
Umístění: Národní galerie v Praze; inv. č. O 10934
Stav díla: restaurátorská zpráva se bohuţel nedochovala; dílo nevykazuje ţádné vnější
poškození.
Provenience: Plátno bylo zakoupeno ze sbírky kníţete Jusupova z Petrohradu; ve sbírce
spočinulo uţ v 18. století. Později samotný Kolech rozprodal své jmění, ve kterém
zůstal i Ricciho obraz, od něj odkoupila roku 1964 Národní galerie v Praze, zde zůstal
aţ do dnešní doby.
Prameny a literatura: PRAHA 1968, s. 14, č. 85; DANIELS 1976, s. 53,76; SLAVÍČEK
1984, č. 69; DANIEL 1996, s. 208.
Příběh vypovídá o osudu pošetilé ţeny, jeţ byla přistiţena při cizoloţnictví. A proto
je za svůj zlý skutek odvlečena před Krista, který se před cizoloţnicí sklonil, aby mohl
na zem napsat nápis. Následně Kristus promluví ke všem přítomným: „Kdo jest z vás
bez hříchu, nejprve hoď na ni kamenem“. Po těchto moudrých slovech přikáţe Spasitel
bezboţnou ţenu propustit bez jakéhokoliv potrestání. (J 8, 2–11). [8]
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Tato pasáţ z Janova evangelia se odehrává uvnitř chrámu, v jehoţ středu stojí
postava samotného Krista, oděná v modrém a červeném šatu.
Naproti tomu tělo cizoloţnice objímá červená suknice, vlasy má sepnuté, ty doplňuje
dlouhý zlatavý závoj.
Onu hříšnici obklopuje skupinka lidí, mezi nimiţ snad poznáváme jednoho vojáka
nebo vysoce postaveného muţe, oblečeného v typickém antikizujícím šatu.
Podnětem pro vytvoření tohoto obrazu se pro Ricciho stalo evangelium sv. Lukáše
(8, 2 –11). Tento námět vznikl z popudu generačně staršího malíře Paula Veronese.
Otevírá se nám pohled do zadní scény, kde vidíme jakousi architekturu zářící světlou
barevností a dokládající Ricciho individuálním řešení dané scény a v níţ je viditelný
vliv benátského malířství. Samotná barevná paleta silně harmonicky ladí, dokonce jako
asi u jednoho z mála Ricciho děl.
Praţská Národní galerie také vlastní kopii obrazu, kterou odkoupila z umělecké
sbírky hraběcí rodiny Valdštejnů v Doksech.
Ovšem za protějšek praţského plátna se dá povaţovat obrazové ztvárnění Krista
a setníka z Kafarnau. Plátno původně pochází s Jusupovy pozůstalosti a dnes je
přechováváno v Puškinově muzeu v Moskvě, plátno bylo identifikováno Michaelem
Liebemannem. Další variantu se srovnatelnou kompozicí (pouze malé nesrovnalosti
v prvcích architektury v zadní části obrazu) vlastní Krannert Art Museum ve státě
Illinois, a ještě jedno dílo je v New Yorku z Newhouse Galleries. Plátno v Institutu
Umění v Minneapolis bylo dříve pokládáno za dílo G. Tiepola a původně bylo
přechováváno u prince Woronzowa v Petrohradě.
Ladislav Daniel (1996, 208) ve své publikaci nezapomíná ani na domněnku Eduarda
A. Šafaříka (1962), která se týkala podobnosti londýnského s praţským plátnem.
Později toto tvrzení Jeffery Daniels „napadl― a vyloučil jakoukoliv spojitost
s obrazem ze sbírek Josepha Smithe.
Daniel také uvádí aţ identické Ricciho kopie k praţskému obrazu a upozorňuje
pouze na drobné odlišnosti. 53
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Sebastiano Ricci
5. 1. 4. Bakchus a Ariadna
(kolem roku 1725)

Technika a rozměry: olej na plátně, 105 x 140 cm; Ricciho signatura v levém dolním
rohu
Umístění: Národní galerie v Praze; inv. č. O14422, EC 1052;
Stav díla: restaurováno v roce 1980 Národní galerií; původní stav vykazoval drobné
poškození v rozích, silné nánosy laku a retuší; plátno bylo také úmyslně o několik
centimetrů zvětšeno.
Provenience: sbírka hraběte Františka Vrtby (1796); zapůjčen Praţské hradní obrazárně
(1765 - 1852); součást dědictví kníţecí rodiny Lobkowiců (do roku 1852); součást
soukromé sbírky aţ do roku 1979; v témţe roce odkoupeno Národní galerií
Prameny a literatura: ŠAFAŘÍK 1964a, s. 114; DANIELS 1976, s. 53, 68, 103, 208;
NEUMANN 1984, s. 92; DANIEL 1993, s. 24; DANIEL 1996, s. 210; DANIEL 1999,
s. 28; DANIEL 1999a, s. 28; PAVANELLO 2010, s. 40; PAVANELLO 2012, 295.
Příběh sepsal římský básník Publius Ovidius Naso v díle Proměny a v básnické
sbírce Umění milovat, ve kterých popisuje setkání dvou milenců z antické mytologie.[9]
Jedná se o mýtus vyprávějící příběh přenádherné krétské princezny Ariadny, dcery
legendárního krále Minoa, která pomohla Théseovi a zamilovala se do něj. Ten ji
sliboval manţelství a během cesty do Řecka ji ponechal samotnou na ostrově Naxos
v Egejském moři. Na tomto ostrově Ariadna nalezla útočiště u Bakcha, boha vína
a plodnosti.54 „Třásla se jako prázdný klas, jímž vítr sem a tam cloumá, jako se v bažině
vlhké zachvívá rákosu stvol. K té pak pronesl bůh: Já věrnější láskou ti budu, neboj se,
krétská dívko, Bakchovou chotí se staň.“(Umění milovat, Kniha I., 37)
Tento mytologický námět nebyl populární jen v benátském malířství, ale také na
divadelní a operní scéně v průběhu 17. a 18. století. Jiţ od dob renesance zobrazovali
umělci princeznu Ariadnu podle Ovidiova vzoru.
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Ricci zpodobnil boha Bakcha dle postavy Jana Křtitele převzaté od malíře Jana van
Eycka, který ţehná zásnubním gestem směřujícím k polonahé postavě jeho vyvolené.
Tento Ricciho obraz působí aţ smutným dojmem a očekáváním, které umocňují
navozená gesta obou představitelů dění. Z toho vyplývá, ţe celkový dojem obrazu opět
odkazuje na tradici mistrů manýrismu, Paula Veronesse, Tintoretta nebo Tiziana,
srovnávat jej lze s Ricciho předobrazem Korunovace Ariadny v Dóţecím paláci
v Benátkách. 55
Přesto Ricci motiv Bakcha a Ariadny zpodobnil vícekrát [10]. Jedno plátno se stalo
součástí sbírek lorda Burlingtona v Chiswick House nebo další plátno pocházející z let
1717 je uchováváno na zámku Lulworth v britském Dorsetu. K čemuţ se dochovali
i přípravné skici. Kaţdá z nich se liší zobrazením princezny Ariadny. Na jedné z nich
klečí před Bakchem, na druhé si ve vzpřímené poloze přidrţuje svůj šat.56
A doposud nám také zůstala přípravná kresba, kterou Ricci vytvořil ještě před
praţským obrazem. Skica zobrazuje námět Korunování s postavou bohyně lásky
Venuše.
K praţskému plátnu také existuje i nákupní protokol sepsaný Jaromírem
Neumannem (1979). Ten dílu přikládá jistý důraz a doporučuje Národní galerii, aby jej
zakoupila do svých sbírek, protoţe jde o dílo nedozírné kvality, jak sám autor líčí.57
Tyto ideje zastával i Ladislav Daniel (1996, 210; 1999, 28) v katalozích
o benátském malířství. V nich zdůrazňuje, ţe pláten je kolem pěti kusů, a Daniel
interpretuje obraz Bakcha a Ariadny jako Ricciho vrcholné dílo, které zobrazuje
korunování Ariadny. To bylo pro Ricciho nejspíše poprvé, kdy pozměnil kompozici
tohoto mytologického námětu.
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Sebastiano Ricci
5. 1. 5. Sv. František naslouchá hudbě nebeských chórů, Hudební inspirace sv.
Františka
(po roce 1700)

Technika a rozměry: Olej na plátně; 167, 7 x 109 cm (167 × 118,8 cm)
Umístění: Strahovská obrazárna v Praze; inv. č. O788 (DO 1132)
Stav díla: malba byla původně pokryta silným nánosem laku, který zakrýval některé
tmavší odstíny; restaurováno v roce 1989 Národní galerií v Praze.
Provenience: od 30. let 20. století bylo plátno ve vlastnictví rodiny Colloredo–
Mansfeld, Opočno; roku 1941 odkoupeno Strahovským klášterem; po roce 1942
uchovávala obraz NG;
Prameny a literatura: DANIELS 1976., s. 102; KYZOUROVÁ/KALINA 1993, s. 77;
DANIEL 1996, s. 24–25, 27.
Strahovský klášter odkoupil obraz od hrabat Colloredo–Mannsfeld v roce 1941,
a jeho titulní postavou je osoba sv. Františka z Assisi [11], který naslouchá melodii
andělských chórů.58 Během Protektorátu bylo toto dílo uschováno v depozitáři Národní
galerie, a v průběhu 50. let 20. století, vlivem tehdejších politických poměrů, byl obraz
ve vlastnictví Správy církevního majetku a ta jej odevzdala opět praţské galerii.59
Nakonec aţ na začátku 90. letech minulého století se obraz mohl vrátit nazpět do
strahovských premonstrátských sbírek, kde jej můţeme dnes obdivovat.60
Tento obraz znázorňuje vvyčerpaného, nemocí zmučeného sv. Františka, který
polehává, hlavu sklání dozadu na polštář, opírá se v polosedě o jakýsi slamník a jeho
nohy spočívají na holé zemi. Naproti tomu svou pravou ruku drţí aţ křečovitě. V levé
dlani ukrývá symbol církve, růţenec, levou paţí objímá mohutný kříţ, jeden z jeho
hlavních atributů.
Na obou Františkových rukách spatřujeme na první pohled stigmata. Ta se ještě
výrazněji objevují na chodidlech pod jasně odhaleným mnišským šatem.
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Ricci ve výjevu zobrazil, děj ve Františkově cele, jejíţ v přední části vidíme jemné
naznačení parketové podlahy a u pravého okraje teplem planoucí ohniště.
A do tmy a chudoby jeho cely spadá zprava „supranaturální― (nadpřirozené) světlo
z trhajících se nebes.
Samotný obraz vyniká velmi propracovanou aţ ţivoucí kompozicí. Úchvatné je
i Ricciho pojetí malířské techniky a strhující velkorysá suverenita. Jistou podobnost
můţeme nalézt na kopii v benátském paláci Querini Stampalia (asi z roku 1702).
Vzor pro vytvoření Ricciho plátna byl zřejmě převzat z obrazu Vidění sv. Terezie,
nacházejícího se ve Vicenze v kostele San Girolamo (2. polovina 20. let 18. století).
Autor stylově přechází do tzv. luminismu (malířská tendence zaloţená na barevném
kontrastu, zvláště pak na intenzitě světla) v nastupujícím období rokoka. 61
V dokumentech z archivu NG ze 40. let minulého století nenacházíme jméno
Sebastiana Ricciho vůbec. V listinách se pouze mluví o italském mistru z 1. poloviny
18. století, autoru strahovského plátna Vidění sv. Františka.
Asi poprvé Jeffery Daniels (1976, 102) píše o obrazu, jeden z názvů je Extáze sv.
Františka, jako o díle S. Ricciho a zabývá se přesnějším datem jeho vzniku. Porovnává
jej s výzdobou stropu v Palazzo Queirinni-Stampalia v Benátkách, který byl vytvořen na
počátku 18. století.
Na tyto Danielsovy ideje navazuje Ivana Kyzourová a Pavel Kalina (1993, 77), kteří
zařazují Ricciho plátno na počátek 18. stol., kdy si malíř přisvojil v té době právě
nastupující rokoko. Oba uvádějí, ţe toto plátno vyniká krásným benátským koloritem
a vyzdvihují jej jako klenot sbírek Strahovského kláštera.
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Sebastiano Ricci
5. 1. 6. Pan a Syrinx
(1700/1712–1713)

Technika a rozměry: olej na plátně, 151 x 132, 2 cm
Umístění: Moravská galerie v Brně; inv. č. A 81
Stav díla: Restaurováno v roce 1956, došlo k opravě rámu a dřívějších neodborných
zásahů restaurátora; plátno doposud nepotřebovalo ţádnou opravu
Provenience: obraz byl původně přechováván u Giovanniho Riccardi; poté roku 1848
darován Moravské galerii
Prameny a literatura: TRAPP 1882, s. 48, č. 125; TRAPP 1891, s. 43, č. 125;
KREJČÍ—KRATINOVÁ 1956, s. 8; KRATINOVÁ 1957, s. 86; DANIELS 1976, s. 6;
KAZLEPKA 2011, s. 134–137; DANIEL 2012, s. 5; WÖRGÖTTER 2012, s. 14.
Brněnská Moravská galerie (obrazárna byla dříve součástí Františkova muzea)
získala plátno Pan a Syrinx v roce 1848 od sběratele umění Friedricha hraběte Silva
Tarouca. On jej odkoupil společně se sbírkou italského malířství jako součást dědictví
po svém dědovi hraběti Šternberkovi-Manderschedtovi.62
Naopak k následnému ověření Ricciho autorství dopomohla další tři jeho plátna,
která představují Apollóna a Dapfné, Únos Dejaniry, Pan a Syrinx, pocházející ze
soukromé sbírky. Na všech ţenských postavách nyní jmenovaných pláten, pouţil
Sebastiano Ricci stejný pohyb těla i vyuţil obdobná gesta rukou.
Na moravském obraze rozpoznáme dvě hlavní postavy, boha lesů, polí a stád Pana,
který zahořel láskou k lesní nymfě Syrinx.[12] Víla ovšem jeho city neopětovala, a tak
se pokusila před Panem uprchnout a po dlouhé cestě došla aţ k řece Ladón. Zde
poprosila říční nymfy o pomoc, aby ji proměnily v rákos.
Zakrátko došel k řece i unavený Pan. Kdyţ bůh zjistil, ţe Syrinx pozbyla lidskou
podobu, vzal kousek vosku a rákosí. Pak vyrobil flétnu a na památku na svou lásku ji
pojmenoval jménem své milované, „podle té nymfy svůj nástroj sýringou nazval“
(Ovidius, Kniha I.).
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Na obraze nacházíme patrný vliv neapolského malíře Lucy Giordana (1632–1705),
který vyznával tenebrismus s obdobným zobrazením proporcí ţenského těla.
Obraz je tvořen dvěma diagonálami. První představuje Pana jako nespoutaný muţský
ţivel. Naopak robustní silueta Syrinx představuje tvář ţenského elementu, s jejímţ
tělem kontrastují barvy a světlo. Její křivky kopíruje karmínově červená látka, díky níţ
postava nymfy vystupuje a dominuje celému obrazu.
Obraz Pan a Syrinx má i své další analogie, jedna z nich byla vlastněna kardinálem
Ranuzzim v Benátkách, bohuţel dnes je ztracena.
Brněnské plátno bylo dříve pokládáno za dílo neznámého mistra z italské školy,63
příčinou čehoţ mohlo být naturalistické ztvárnění ţenské postavy, coţ velmi
znesnadnilo přesnější autorství díla.
Později bylo dílo připisováno Paulu Paganymu (opraveno na námět Jupiter a Semelé)
či Lucu Giordanovi a po nějakou dobu neslo název Faun a bakchantka.
Přesto bylo plátno Pan a Syrinx později připsáno Sebastianu Riccimu Vlastou
Kratinovou (1957, 86) v článku věnovaném sbírkám Moravské galerie. S Kratinovou
souhlasí jiţ citovaný Zdeněk Kazlepka (2011, 134–137) a Zora Wörgötter (2012, 14).
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Sebastiano Ricci (dílna)
5. 1. 7. Satyr u sedláka, Satyr a sedlák
1710–1730

Technika a rozměry: olej na plátně, 77 x 71 cm
Umístění: Moravská galerie v Brně; inv. č. A 999
Stav díla: Původní stav díla byl neúnosný, a proto jej v roce 1962 Moravská galerie
nechala zrestaurovat a zakonzervovat; muselo dojít k úpravě laku i následné retuši
malby
Provenience: milánská soukromá sbírka před rokem 1960; získáno roku 1960-1961
Moravskou galerií (dříve Obrazárna zemského muzea)
Prameny a literatura: BRNO 1946, č. 44; DANIELS 1976, s. 69; KAZLEPKA—
PELOUŠKOVÁ 1998, s. 20; KAZLEPKA 2011, s. 112–115.
Výjev brněnského plátna se odehrává v interiéru sedlákova domu, v jehoţ ústředí
vidíme postavu ukřivděného satyra, který stojí za stolem. Naproti němu posedává
hladový sedlák a jeho rodina, která právě přichází ke stolu s večeří a přitom vzhlíţí na
satyra. [13]
Během zachmuřeného počasí byl pozván poutník s rodinou k satyrovi na večeři.
Lépe řečeno na trochu teplé polévky. Náhle mu satyr naznačí, aby vstal a pokračoval
dál v cestě. Na to muţ posléze namítne: „ Bojím se lidí, jejich ústa i horko dýchají
i chlad.― Děj původně vycházel z Ezopovy bajky (kapitola II/35) O Člověku a Satyrovi.
S Ezopovou bajkou také zde souvisí konečné ponaučení, které nás varuje před lidskou
zlobou a přetvářkou.
Scéna vyuţívá klasickou chromatickou škálu, z níţ značně vystupují hnědé tóny
přecházející do ţlutého, aţ červeného či modrého barevného spektra. S doplněním
velkého mnoţství běloby. S určitou pravděpodobností víme, ţe během 19. stol. došlo
k přemalování postavy satyra.
Nicméně tento výjev není pro benátské malířství aţ tak moc typický, a to dokazuje
i výběr pouţitých barev na obraze.
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Brněnský obraz není jediný, který Ricci vytvořil. Dva z obrazů Satyra a Sedláka
vlastní soukromá sbírka ve Friulsku (region v severní Itálii) a muzeum Louvre
v Paříţi.[14]
Paříţské plátno se odlišuje od brněnského obrazu tím, ţe se děj odehrává před
sedlákovým domem, nikoli v interiéru venkovského stavení. Chybí zde také postavy,
které obklopují oba hlavní představitele kompozice.
Další obdobnou analogii lze také pozorovat v Karlsruhenu na jihozápadě Německa
datována kolem roku 1710. K obrazům Satyra a Sedláka se vztahuje i malá skica
uchovávána v soukromé sbírce v britském Macclesfieldu.64
Předpokládá se, ţe obraz Satyr u sedláka byl původně uloţen v soukromé sbírce, ze
které jej po roce 1960 odkoupila Moravská galerie.
Dříve se předpokládalo, ţe údajným autorem tohoto brněnského plátna by mohl být
Ricciho následovník a rodák z města Belluno, Gaspare Diziani (1689 –1767), který také
namaloval totoţný obraz s námětem Satyra a sedláka.
Můţeme proto vycházet ze sbírek ve Francii a Německu. K plátnu připadají také dvě
kresby, které jsou uchovávány v Benátkách a anglickém Windsoru.
Následně v těchto tvrzeních pokračuje Zora Peloušková a společně se Zdeňkem
Kazlepkou v katalogu o italské kresbě a malbě v Moravské galerii (1998, 20).
Moravská galerie k určení autorství také získala v roce 2000 od Ladislava Daniela
ústní sdělení, v němţ dílo přiřadil Gasparu Dizianimu, coţ mohlo potvrdit původní teze
jmenovaných historiků umění. 65
Přesto byla účast malíře Dizianiho na obraze v roce 2011 přepsána, jiţ zmíněným
Kazlepkou, avšak nadále zdůrazňuje, ţe nadále zůstává problém s určením autorství
obrazu. Po čase důkladným studiem přisoudil obraz Sebastianu Riccimu, spíše tedy jeho
dílně. Také se zabývá datovým zařazením, kdy plátno zařazuje do období Ricciho cesty
z Florencie do Anglie, tím pádem ho posouvá k roku 1710.66
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Sebastiano Ricci (dílenská replika)
5. 1. 8. Povolání Cincinnata
po roce 1707

Technika a rozměry: olej na plátně, 38, 5 x 51 cm
Umístění: zámek Slavkov
Stav díla: Plátno bylo úmyslně oříznuto z původních 42,5 x 55 cm na dnešní velikost
Provenience: Obraz byl zakoupen roku 1854 hrabětem Albrechtem z Kaunitz
z konkurzní podstaty po kníţeti Aloisovi z Kaunitz, vnukem kníţete Václava Antonína
Kaunitze-Rietberg. 67
Prameny a literatura: HÁLOVÁ—JAHODOVÁ 1939–1940, s. 83–108, 315–373;
STEHLÍK 1971, s. 7; DANIELS 1976, s. 35, 93, 113; KROUPA 1994, s. 16–24;
DANIEL 1996, s. 26–27; KAZLEPKA 2011, s. 17, 22; PAVANELLO 2010, s. 42.
S určitostí můţeme říci, ţe Sebastiano Ricci námět čerpal z mýtických dějin
starověkého Říma o sedláku Cinncinatovi. Původem sedláka povolali představení říše,
aby usedl na trůn a stal se mocným diktátorem. Nicméně jeho jméno spojujeme
s vítězstvím Říma proti nájezdům divokých Aeqiu.
Cincinnatus Lucius Quinctius ţil v 2. polovině 6.–5. století př. Kr. a o jeho zásluhách
se dozvídáme v Dějinách Tita Livia (kniha III., 2–7; 26–29); „Jediná naděje moci
národa římského, Lucius Quinctius, obdělával pole o čtyřech jitrech za Tiberem, právě
proto tomu místu, kde jsou nyní loděnice,…Tam ho vyslanci zastihli, jak se opírá o rýč
a kope příkop, anebo jak oře…“ Z tohoto vyplývá, ţe Cinncinatovo „poslání― se velmi
podobá české pověsti, která pojednává o Přemyslu Oráčovi.
Do středu kompozice Ricci umístil postavu Cincinnata oblečeného v typickém oděvu
římského vojáka. Diktátorova pravá ruka směřuje k městu Římu a hlavou otočenou
vpravo hledí na posla. V pravém rohu klečí nejspíše Cinncinnatova manţelka, která
svému choti právě přinesla červené roucho jako symbol císařské moci. [15]
A v levém horním rohu sleduje pastýř spolu s diktátorem unaveného posla, který se
opírá svou rukou o dřevěnou loukoť.
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Plátno vyuţívá tmavší škálu barev, nejvíce zde uplatněnou hnědou, olivově zelenou
a světle modrou, vyuţitých k zobrazení krajiny a postav za diktátorem, aţ přes výrazně
červenou na Cincinatově plášti. Všechny postavy, Cincinnata nevyjímaje, jsou
ztvárněny Ricciho volným stylem, přičemţ malba nedisponuje nějak sloţitou krajinou
v pozadí, na němţ zahlédneme obrys budov města Říma.
Plátno obsahuje nalepenou papírovou vignetu (na napínacím rámu tuţkou vpravo
dole je napsána signatura s písmenem N 16), která potvrzuje původní vlastnictví hraběte
Kounitze a uvádí přesné datum koupi obrazu.68
Slavkovský obraz Povolání Cincinnata má velmi blízko k florentské Ricciho kopii
z Palazzo Marucelli ve Florencii. Florentskému plátnu dominuje výrazný barevný
akcent s temnou červení. Avšak florentský obraz můţeme porovnat s plátnem v Parmě,
které je o něco světlejší, ale i více propracovanější do detailů neţ plátno z Florencie.
Ranou zmínku o obraze nacházíme jiţ v roce 1939–1940 ve článku Cecílie Hálové–
Jahodové, jeţ dílo Povolání Cincinnata začleňuje k neznámému italskému mistrovi
1. pol. 18. století, s čímţ je spojeno i samotné rozpětí vzniku tohoto plátna.
Přičemţ Miloš Stehlík se přiklání k názoru, ţe moţným autorem slavkovského plátna
by mohl být Ricciho současník malíř Giovanni Battista Pittoni (1687–1767), a uvádí jej
jako dílo velmi dobré kvality.
Tuto domněnku vyvrátil aţ Zdeněk Kazlepka v roce 2011, který ve svém katalogu
uvádí jméno Sebastiana Ricciho.
K odvození datace tohoto plátna můţeme vycházet z doby vzniku výzdoby Palazo
Maruceli ve Florencii, na které se Ricci se svými ţáky podílel během let 1705–1707.
Tak tedy lze předpokládat, ţe slavkovský obraz mohl vzniknout po roce 1707.69
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5. 2. Kresby
Sebastiano Ricci (dílna)
5. 2. 1. Nalezení Mojžíše
před rokem 1747

Technika a rozměry: pero v hnědém tónu, 446 x 313 cm
Umístění: Národní galerie, Praha; K 32264
Stav díla: Doposud nebyla kresba restaurována a nachází se v depozitáři praţské galerie
Provenience: Mikoláš Lehman; kresba byla roku 1958 odkoupena NG;
Prameny a literatura: MILKOVICH 1966, s. 14; DANIELS 1976, s. 49, 70;
KAZLEPKA 2003, s. 66; ZLATOHLÁVEK 2004, s. 278; WILLIS 2008, s. 62–75;
PAVANELLO 2012, s. 259.
Jak uţ název napovídá, příběh začíná velkou mateřskou láskou jedné izraelské ţeny,
která se pokusila ochránit svého novorozeného syna před faraonovým nařízením. Matka
zabalila malého Mojţíše do ošatky a poloţila jej do rákosí v domnění, ţe má dítě
alespoň malou šanci přeţít. Právě v onu chvíli faraonova dcera se svým doprovode
přišla k řece se omýt. A sluţebné zahlédly na břehu řeky malý košík. Posléze k nim
přispěchala i sestra Mojţíšova, která vše zpovzdálí sledovala a vnukla faraonově dceři
myšlenku, ţe to hebrejské dítě odkojí hebrejská ţena (Mojţíšova pravá matka). Po čase
si faraonova dcera osvojila Mojţíše za svého syna (Ex 2, 1 – 10). [16]
Námět Nalezení Mojţíše bývá srovnáván s Útěkem Svaté rodiny do Egypta před
králem Herodem a jeho „zákony―. Motiv Nalezení velice vyuţívali benátští malíři s tím,
ţe výjev doplnili o doprovod dvořanstva se smečkou psů.70
Ricciho ţák se snaţil napodobit mistrovo typické lavírování a pouţitou linii.
Nicméně, celkové provedení se Sebastianovi moc nepřiblíţilo, protoţe postavy vytvářejí
dojem jisté neohrabanosti. Perokresbě také chybí typická Ricciho noblesnost a jemný
rokokový nádech.
Avšak ztvárnění krajiny v pozadí nasvědčuje tomu, ţe byla převzata z kreseb Marca
Ricciho.
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Další autorská kopie Nalezení Mojţíše je v drţení v římském Palazzo Taverne
(1705–1712).71 Malba disponuje sloţitějším kompozičním plánem neţ buchlovická
grafika. V pozadí jsou jasněji vidět obrysy africké oázy. [17]
Jedna z maleb Nalezení Mojţíše (1705–1712) byla vystavována ve Spojených
státech na jedné exhibici Sebastiano and Marco Ricci in America. Malba byla zapůjčena
Brooks Memorial Art Gallery. Další zdařilou autorskou kopii vlastní dráţďanská galerie
ve svých sbírkách.
Národní galerie pokládala na počátku kresbu Nalezení Mojţíše za dílo neznámého
italského malíře z 18. století z okruhu Giana B. Pittoniho.72
Nicméně kresbu oficiálně zveřejnil v katalogu Zdeněk Kazlepka (2003, 66), ve
kterém uvádí, ţe tato praţská kresba nebyla doposud publikována. Dnes Kazlepka
skicu připisuje Ricciho ţákovi Gasparu Dizianimu. S tímto názorem souhlasí i Národní
galerie, která má kresbu v evidenci právě pod Dizianovým jménem.

Sebastiano Ricci, Francesco Fontebasso
5. 2. 2. Mužský akt, Skica vznášející se mužské figury
1700–1710?

Technika a rozměry: lavírovaná kresba perem na papír s průsvitkou, 37, 8 x 26, 4 cm
Umístění: Moravská galerie v Brně; inv. č. B2514
Stav díla: Kresba je uchovávána v depozitáři a nebyla doposud restaurována
Provenience: skica pochází z vídeňské sbírky Maxe Hevesiho, ze které ji roku 1938 s
celou sbírkou A. Skutezského odkoupilo brněnské Moravské muzeum; zde zůstala do
roku 1961, kdy přešla do sbírek Moravské galerie v Brně.
Prameny a literatura: DANIELS 1976, s. 36–38; KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969, s.
36; MAZOUREK 1989, s. 81; KAZLEPKA 2003, s. 100.
Kresba muţského aktu [18] odkazuje na tradici malíře Francesca Solimeniho, která
pro benátské prostředí vypadá aţ cizokrajně.

71
72

MILCHOVICH 1966, 14
NG–NK 1958

40

Tato kresba určitě slouţila jako studie k nástěnné malbě, napovídá tomu i samotné
pojetí figury. Skica je pojata čistě v benátském duchu a vyuţívá figurálních zkratek.
Kresbu charakterizuje výrazná obrysová linie s pouţitou šrafurou, která je zjevná na
rozevláté látce, zde zakrývající spodní část muţského těla.
Naopak na střední části těla není šrafura vůbec zachována ve směru formy. Zároveň
zde vypozorujeme dvojí typ lavírování. Ten první zcela lehký a jemný, zatímco druhý
poměrně sytý se zdůrazňujícím stínem.
Zajímavé je, ţe muţ otáčí svou hlavu na pravou stranu, přičemţ levá ruka se opírá
o „cosi―, s čím zbývající části jeho svalnatého těla, vytváří dojem letu. To se, ale netýká
jeho pravé nohy, kterou ohýbá v koleni téměř do pravého úhlu.
Porovnáme-li s Ricciho autorskými studiemi Herkula z Budapešti (Herkules na
křižovatce cest), nacházíme podobnost ve ztvárnění horních končetin, svalů a lehkého
náznaku protáhlých tvarů. Další společné rysy s touto kresbou Muţského aktu nalézáme
ve figurách plátna Krajiny v Benátkách.
V katalogu sepsaném Helenou Kusákovou-Knozovou (1968, 36), je prezentována
tato skica jako jednu ze součástí k finálnímu plátnu, avšak Pavel Mazourek (1989, 81)
v následujícím katalogu uvádí, ţe podobnost ve ztvárnění a jisté protáhlosti muţského
těla nacházíme na jiţ citované skice Herkula na křiţovatce.
Oba tito historici umění přisuzují autorství Sebastianu Riccimu. Obě publikace uvádí
i moţná plátna (uvedená v předešlém odstavci), na kterých demonstrují vyobrazení této
postavy.
Existuje ale i domněnka, která byla uveřejněna v katalogu Disegno veneto (2003,
100) a která popírá předešlá tvrzení a samotné autorství přisuzuje Francescu
Fontebassimu. Nasvědčovalo tomu ztvárnění kompozice, která působí dojmem
uzavřenosti, a můţeme jej pokládat za dílo finální. A popírá moţnost skici jako součást
celku, avšak uvádí, ţe kresba vznikla samostatně, tudíţ nezávisle.
Hypotéza pochází od Antonína Jirky, který praţskou kresbu porovnává s tou v The
Art Princeton University, ale i s ostatními kresbami Fontebassa v katalogu výstavy.73
A tak dnes Moravská galerie eviduje tuto kresbu jako dílo Francesca Fontebassiho,
s tímto přepsáním se můţeme setkat velmi často.
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Sebastiano Ricci
5. 2. 3. Stojící ženská postava
1706–1707?

Technika a rozměry: kresba, černá křída na papíře, 27, 7 x 17 cm
Umístění: Moravská galerie, Brno; inv. č. B3055;
Stav díla: Doposud neexistují ţádné zprávy o technickém stavu kresby
Provenience: uchovávána u L. Zatzkého ve Vídni; v roce 1939 darována K.
Feldmannem Moravské galerii
Prameny a literatura: DANIELS 1976, s. 32–33, 35; KUSÁKOVÁ-KNOZOVÁ 1969,
s. 36; MAZOUREK 1989, s. 78.
Kresba byla uchovávána v soukromé sbírce ve Vídni a představuje ţenskou postavu,
stojící vzpřímeně v rozevlátých šatech. Ţena otáčí svou hlavu na levou stranu a dívá se
směrem dolů k levé ruce, kterou si přidrţuje spodní část šatů, přičemţ její levá ruka je
jemně zdviţená směrem vzhůru na levou stranu.
Na této kresbě bylo vyuţito stejnoměrné a široké šrafury, která ţenské postavě
dodává ojedinělý půvabný a dobový patos. Statická aţ těţkopádná stavba záhybů
drapérie kontrastuje s pošetilou uvolněností pohybu dívčiných gest rukou. [19]
Jistou podobnost proto nacházíme s ţenskou postavou na plátně Herkules a Nessus
(ţenská postava v levé části kompozice). Charakteristické rysy jak moravské, tak
florentské skici vidíme u odhaleného poprsí či sepnutých vlnitých vlasů. A v neposlední
řadě v jejich pohybu pravých rukou nebo jasně čitelného stínu v levé tváři obou
ţenských postav.
Za povšimnutí také stojí postava klečící dívky, která je zobrazena na Ricciho plátně
Scipionova zdrženlivost a patřícího do inventáře v Sala d´Ercole ve Florencii.
A vzhledem k jejímu návrhu antické tógy můţeme snad předpokládat návaznost na
příběh z římské historie i v brněnské kresbě.74
Katalog Moravské galerie (1969, 36) eviduje kresbu pod jménem Sebastiana
Ricciho. Na tuto hypotézu navazuje další publikace (1989, 78), kde Pavel Mazourek se
74
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i nadále přiklání k zcela evidentnímu autorství Sebastiana Ricciho. Obhajuje to tím, ţe
sám autor mohl vyuţít námět na jednom ze svých mytologických pláten, znázorňující
v předešlém textu.
Bohuţel tato kresba podléhala restitučním nárokům, a proto ji v roce 2003 Moravská
galerie společně s dalšími kresbami musela předat původnímu majiteli.
Existují také zprávy o jejím uloţení v londýnské aukční síni, kde byla prodána jako
dílo Giovanniho Antonia Guardiho. V současnosti nejsou zatím ţádné zprávy o osudu
kresby po transakci.75

5. 3. Grafiky
Sebastiano Ricci a Francesco Fontebasso
5. 3. 1 Sv. Řehoř oroduje za duši řeholníka v očistci, Sv. Řehoř Veliký se přimlouvá
za duše v očistci
(1. pol. 18. stol.)

Technika a rozměry: lept, 45 x 31 cm
Autor: Sebastiano Ricci; vyryl Francesco Fontebasso
Umístění: Státní zámek Buchlovice; inv. č. BC03649
Stav díla: grafika doposud nemusela být zrestaurována
Prameny a literatura: DANIELS 1976, s. 71; JŮZOVÁ 1989, s. 541; PAVANELLO
2010, s. 95–96
Sv. Řehoř (540 – 604), jako církevní Otec západního světa býval často zobrazován
jako bezvousý muţ, oděný v papeţském rouchu, tiáře, a s berlou. Někdy zas na svých
ramenou mívá symbol Ducha svatého, holubici. A také je zobrazován ve scénách, kde
duše odcházejí do očistce. Toto téma bylo hojně vyuţíváno v protireformačním období.
76

Ústřední postavou motivu je sám papeţ Řehoř, oděný v typickém papeţském šatu
a klečící na polštáři. Je plný úţasu a hledí vzhůru na nebesa. Prostupuje ve spodním
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páse právě se otevírající peklo, u něhoţ stojí v zástupu přimlouvající se postavy muţe
a ţeny. Postava anděla nad jejich hlavami drţí v náručí modlící se dítě. Ostatní andělé
v horním pásu výjevu také chovají malé děti. Horním pravým rohem prostupuje
odpočívající postava Panny Marie s Jeţíškem. Celkovou kompozici doplňují hlavičky
poletujících andělů okolo. Ve výjevu nechybí ani krajina s hranolovitou věţí
křesťanského svatostánku. [20]
Původní náboţenský motiv, kdy Řehoř osvobozuje duši řeholníka a oba dva stojí
před branou pekla obklopeni skupinou andělů, zde autor obměnil (řeholníka) za
muţskou a ţenskou postavu.
Pro tuto grafiku byla vyuţita technika leptu neboli tisku z hloubky, která zde
umoţnila autorovi, aby se pokusil o co nejvěrnější ztvárnění dle originálního plátna.
Linie hlavních a vedlejších postav andělů na oblacích byla vykreslena velmi jemně
s důrazem na jemné záhyby látek a lidského těla. A protoţe zájem autora o krajinu
v pozadí byl spíše okrajový, tak ţe ji ztvárnil pouze náznakově.
Jedna z autorských Ricciho kopií plátna byla součástí kostela sv. Řehoře v Messině,
který byl roku 1908 smeten během hrůzného zemětřesení. 77
Tato buchlovická grafika byla zhotovena benátským malířem, ale i schopným
grafikem Francescem Fontebassem (1707–1769), jenţ ji mohl vytvořit na základě
obrazů z dílny Sebastiana Ricciho. A řadí se mezi grafiky získané rodem Berchtoldů,
s jejichţ jménem spojujeme i následující grafiku. 78
Grafika byla mylně určena jako Adorace sv. Řehoře, přičemţ její původní název zní
sv. Řehoř, který osvobozuje duši řeholníka. Pro toto přesnější určení námětu můţeme
vycházet z ostatních grafik Fontenbassa v italských sbírkách, jimiţ se zabýval
i Giuseppe Pavanello (2010, 95–96). Ten předlohu zařadil do období, kdy Ricci
pracoval na výzdobě kostela Santa Alessandro della Croce, tedy přibliţně v letech
1726–1727.

77
78

DANIELS 1976, 59
ZAMPETTI 1971, 42–43

44

Sebastiano Ricci a Pietro Monaco
5. 3. 2. Královna Ester se klaní před králem, Ester prosí Achašvéroše
(60. léta 18. století)

Technika a rozměry: mědiryt, 52 x 32,5 cm
Autor: Sebastiano Ricci; vyryl Pietro Monaco
Umístění: zámek Buchlovice; inv. č. BC07997a
Stav díla: Grafika je částečně poškozená v důsledku rzi, kterou najdeme ve spodní části
Provenience: získáno rodem Berchtoldů z Uherčic, v průběhu 19. stol.
Prameny a literatura: DANIELS 1976, s. 59; JŮZOVÁ 1989, s. 542; RIZZI 1989, s.
79; PAVANELLO 2010, s. 96; MŢYKOVÁ 2012, s. 10–11;
Rytina představuje příběh mladé izraelské dívky Ester,97 která s pokorou klečí před
králem Achašvérošem a přimlouvá se za záchranu svého lidu, tím předznamenává úděl
Panny Marie jako orodovnice Boţího lidu. „…Král seděl na svém královském trůnu
v královském domě proti vchodu do domu. Ester stojící na nádvoří získala si jeho
přízeň. Král vztáhl k Ester zlaté žezlo… “. Est (5, 1) 98
Okolo Ester stojí zástup vojenské druţiny společně s věrnými královskými
poddanými, kteří kráčí po tradiční podlaze se šachovnicovým vzorem.
Hlavní postava Ester bývá běţně zobrazována jako mladá ţena oděna v bohatém
šatu, jenţ je částečně přejatý z antické módy.[21]
Je zajímavé, jakou práci si dal autor grafiky i s nařasením látky, které zejména
u Ester, jí obepíná postavu a zdůrazňuje její křivky.
Zároveň se umělec snaţil co nejvíce přiblíţit finálnímu plátnu, zobrazil i takové
detaily jako ornamentální výzdobu architektury či dokonce bambulky na baldachýnu.
Pro ukázku můţeme porovnat buchlovickou „černobílou― grafiku s olejomalbou
z londýnské Národní galerie (1733–1734) [22], přičemţ mezi nimi nacházíme
identickou podobnost. Z toho vyplývá, ţe sám autor grafiky si dal velmi záleţet i na
tom, aby rytina byla co nejvěrohodnější k „barevnému― originálu dle samotného
Ricciho.
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V barevné verzi motivu si můţeme lépe představit bohatý benátský kolorit a danou
scénu, dle které se autor rytiny inspiroval. A proto dříve vznikaly „menší kopie―
známých obrazů, které mohly být prezentovány dalším obdivovatelům malířského
umění.
Grafika se nachází v depozitáři na zámku Buchlovice, který bohuţel do dnešní doby
nebyl zcela dokonale prozkoumán a zkatalogizován. Přesto potřebné materiály lze
nalézt v evidenci Národního památkového ústavu, kde je na kartě uvedeno jméno Pietra
Monaca jako „spoluautora― grafiky. Ten ji vytvořil dle předlohy pláten od Sebastiana
Ricciho. Bohuţel karta neuvádí přesnou dataci, kdy byla grafika Monacem vytvořena.
Můţeme tedy vycházet z článku (2012, 10–11) doktorky Mţykové, která uvádí rok
1763 a spojuje ji s cyklem o Starém a Novém zákonu, jeţ byl získán rodem Bertholdů,
pánů jmenovaného zámku.
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Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo představit umělce Sebastiana Ricciho a jeho
zastoupení v českých sbírkách.
Osobnost benátského malíře Sebastiana Ricciho (1659–1734) pokládaného za otce
italského rokoka, ovlivnila následující generace, jako byly G. B Tiepolo nebo Antoine
Watteau. Ricciho jedinečnou produkce děl můţeme obdivovat v mnoha světových
galeriích a muzeí. A on právem zastává přední místo v italském barokním malířství.
V této práci jsem se pokusila sama interpretovat i taková díla, u nichţ chybí přesnější
popis a není jisté Ricciho autorství.
V tomto katalogu Ricciho děl byla na začátku uvedena díla uchovávána Národní
galerií v Praze, u nichţ určitě víme, ţe autor byl Sebastiano Ricci. Jedná se
o náboţenská plátna Pokušení Krista a Cizoložnice před Kristem, která původně byla
v průběhu 19. století uchovávána v soukromých sbírkách ve Vatikánu a Rusku. A také
o mytologický námět zpodobňující Bakcha a Ariadnu, který byl dříve součástí
soukromé kolekce hraběte Františka Vrtby.
K těmto plátnům se dochovaly kupní smlouvy, ale i restaurátorské průzkumy, které
bohuţel chybí k plátnu Nanebevzetí Panny Marie, jeţ galerie odkoupila z lobkowických
sbírek po roce 2008.
Dále jsem bádala v praţských sbírkách, kde můţeme nalézt výjimečné strahovské
plátno Sv. Františka, jež naslouchá hudbě nebeských chórů, které původem pochází
z uměleckých sbírek rodiny Colloredo-Mansfeld na Opočně a které poté nějakou dobu
nacházelo, ve sbírkách Národní galerie, jeţ také provedla restaurátorské práce.
V depozitáři Národní galerie se také ukrývá kresba Nalezení Mojžíše, která byla dříve
přisuzována Sebastianu Riccimu a pochází od sběratele Mikoláše Lehmana. Ovšem
galerie dnes kresbu eviduje pod jménem malíře Gaspara Dizianiho.
Na praţské sbírky navázala plátna Moravské galerie, konkrétně Pan a Syrinx,
získané po roce 1848 z majetku Giovanniho Riccardi, a dílo ze soukromé sbírky, které
představuje Satyra u sedláka, u něhoţ dřívější zpochybňované Ricciho autorství
pochybné autorství bylo dnes s úplností potvrzeno. To bohuţel nemůţeme říci o kresbě
Mužského aktu nyní přiřazené k malíři Francescu Fontenbassovi. A taktéţ kresba
zobrazující Stojící ženskou postavu nebyla doposud moc prozkoumána, protoţe ji
Moravská galerie musela odevzdat v rámci restitučního řízení. Nový majitel kresbu po
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roce 2006 prodal v aukci pod jiným jménem, takţe z toho vyplývá, ţe bylo obtíţné
získat o kresbě příslušnou dokumentaci.
Ovšem další významné plátno Povolání Cincinnata je přisuzováno Ricciho dílně
a dnes se nachází v depozitáři původních Kounických sbírek na zámku Slavkov.
Zároveň se nám dochovaly i dvě Ricciho grafiky, které kdysi získal v 19. století rod
Berchtoldů ţijící na zámku Buchlovice. První rytina, zobrazuje Sv. Řehoře, který
oroduje za duše v očistci od Francisca Fontenbassa, a která byla mylně určena jako
Adorace sv. Řehoře.
Druhou grafiku zhotovil Pietro Monaco podle pláten s námětem Královny Ester
stojící před králem od Sebastana Ricciho, o níţ přesněji nevíme, kdy ji rod Berchtoldů
získal. Proto bylo o těchto grafikách, obtíţné dohledat potřebný materiál, protoţe
doposud nebyly buchlovické sbírky podrobněji probádány a zkatalogizovány.
K závěru uvedu díla, u kterých se dříve předpokládalo autorství Sebastiana Ricciho,
a to plátno Lámání chleba, které ve svých sbírkách uchovává Národní galerie v Praze.
Na tomto díle byla Ricciho účast vyvrácena a obraz byl po důkladnějším prozkoumání
připsán Giambattistu Pittonimu.
Kresba Sedící nahý muž je uchovávána v depozitáři Národní galerie a má v pravém
dolním rohu signaturu Sebastina Ricciho. Ale bohuţel se jedná o dílo neznámého
autora, který kresbu vytvořil podle Ricciho vzoru.
Všechna tato prezentovaná Ricciho díla byla zakoupena z evropských sbírek
a pozůstalostí, bohuţel u některých přesnější původ neznáme.
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Obr. 1 Autoportrét, Sebastiano Ricci, po roce 1704. Galerie Uffizi, Florencie.
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Obr. 2 Fantastická veduta s antickými zříceninami a náhrobkem Newtonovým, Marco Ricci, 1727–1728,
Národní galerie v Praze
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Obr. 3 Nanebevzetí Panny Marie, Sebastiano Ricci, Muzeum krásných umění, Budapešť
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Obr. 4 Nanebevzetí panny Marie, Sebastiano Ricci, 1733–1734, kostel sv. Karla Boromejského, Vídeň
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Obr. 5 Nanebevzetí Panny Marie, Sebastiano Ricci, 1733–1734, Národní galerie, Praha
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Obr. 6 Nanebevzetí Panny Marie, Sebastiano Ricci, (1708–1711), Muzeum krásných umění, Springfield,
Massachusetts
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Obr. 7 Pokušení Krista, Sebastiano Ricci, 20. léta 18. stol., Národní galerie, Praha
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Obr. 8 Cizoloţnice před Kristem, Sebastiano Ricci, 1726–1729, Národní galerie, Praha

Obr. 9 Bakchus a Ariadna, Sebastiano Ricci, 1725, Národní galerie, Praha
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Obr. 10 Bakchus a Ariadna, Sebastiano Ricci, 1725, Palazzo Taverna, Řím

Obr. 11 Extáze sv. Františka, Sebastiano Ricci, 1700, klášter Strahov, Praha
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Obr. 12 Pan a Syrinx, Sebastiano Ricci, 1700/1712–1713, Moravská galerie, Brno

Obr. 13 Satyr a sedlák, Sebastiano Ricci, 1710–1730, Moravská galerie, Brno
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Obr. 14 Satyr a sedlák, 20. léta 18. stol., Muzeum Louvre, Paříţ

Obr. 15 Povolání Cincinnata, Sebastiano Ricci, 1. pol. 18. stol., zámek Slavkov
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Obr. 16 Nalezení Mojţíše, Sebastiano Ricci, před rokem 1745, Moravská galerie, Brno

Obr. 17 Nalezení Mojţíše, Sebastiano Ricci, 1705–1712, Palazzo Taverna, Řím
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Obr. 18 Muţský akt, Sebastiano Ricci, Francesco Fontebasso, 1700–1710, Moravská galerie,
Brno

Obr. 19 Stojící ţenská postava, Sebastiano Ricci?, 1706–1707, Moravská galerie, Brno
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Obr. 20 Sv. Řehoř oroduje za duši řeholníka v očistci, Sebastiano Ricci a Francesco Fontebasso, 1. pol.
18. stol., Státní zámek Buchlovice

Obr. 21 Ester se klaní před králem, Sebastiano Ricci a Pietro Monaco, 1. pol. 18. stol. Státní
zámek Buchlovice
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Obr. 22 Ester se klaní před králem, Sebastiano Ricci, 1733–1734, Národní galerie, Londýn
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