Italské umění 16. století neboli Cinquecenta je bezpochyby poutavou kapitolou dějin umění.
Neméně zajímavý je vývoj života umělců ve stejné době, pochopení vlastní hodnoty a její
prezentace, vytváření identity umělce. Během jediného století tak můžeme pozorovat přerod
řemeslníka v umělce a následně umělce v umělce-dvořana.
Cílem předkládané práce je přispět k tématu životního stylu výtvarných umělců v období
Cinquecenta v oblasti střední Itálie, tedy přibližně mezi Florencií a Římem. Oblast i období
byly zvoleny pro svůj zásadní význam v této tematice. Zaměřili jsme se na sebeprezentaci
umělců v malbě neboli na způsoby představení vlastní osoby prostřednictvím svého díla. Nejde
nám o prezentaci umění nebo umělce obecně, nýbrž o prezentaci osobnosti konkrétního malíře
ve vlastním díle. Dva hlavní protagonisté naší studie – Giorgio Vasari (1511–1574) a Federico
Zuccari (1539?–1609) – jsou výjimečnými osobnostmi v oblasti utváření a vývoje „uměleckého
já“ nebo sebehodnocení a sebepojetí umělců. Oba se činili kromě vlastní výtvarné práce i na
poli uměleckých teorií poukazujících na vysokou podstatu umění a s tím spojené pojetí
malíře/výtvarníka jako umělce, jehož činnost není jen manuální záležitostí, nýbrž že je k ní
třeba nadání a hlavně určité intelektové schopnosti. Snažili se tak dokázat, že nejde o pouhého
řemeslníka „zpracovávajícího materiál“. Obě zmíněné osobnosti rovněž významně zasáhly do
historie uměleckých akademií, které také souvisely se zvyšováním prestiže výtvarných umění,
respektive umělců. Jak Vasari, tak Zuccari byli ve své době výraznými umělci, pracujícími na
množství důležitých zakázek a pro nejvýznamnější zadavatele, kterými byly zejména florentské
nebo římské dvory a samozřejmě také papežský stát, ale rovněž mocné rodiny mimo oblast
střední Itálie, v Zuccariho případě dokonce mimo Itálii. Toto jsou hlavní důvody, pro které jsme
zvolili právě postavy Giorgia Vasariho a Federika Zuccariho jako nejvýraznější příklady
malířovy sebeprezentace ve vlastním díle.
Způsoby umělcovy sebeprezentace bychom mohli nahlížet z různých úhlů a vytvářet tak
skupiny vycházející z různých hledisek. Bylo tak třeba vybrat jediné východisko pro vznik
kategorií, ke kterým by bylo možné jednotlivá díla přiřazovat. Naše třídění vychází z toho, jaké
poselství měla nést malba, jejíž součástí se stala malířova podoba. Takto vznikly dvě základní
skupiny – 1. Jedinec jako součást celku neboli představení vlastní osoby umělce v určité
sociální skupině, jejímž se cítí být právoplatným členem; 2. Oslava i obrana jedince čili
prezentace umělce jako významného, ale i nedoceněného člena společnosti.
První kategorie – Jedinec jako součást celku – je důležitá z hlediska umělcova
subjektivního pohledu na své zařazení v rámci společnosti, lépe řečeno na identifikaci vlastní
osoby s určitou skupinou. Toto řazení leccos vypovídá jednak o době vzniku díla, sociálním

ovzduší, o přijímání umělce společností, ale také o jeho sebepojetí, směru uvažování nebo i o
spokojenosti s vlastním životem.
Prostřednictvím malby se v této kategorii umělci představují v rámci vlastní rodiny nebo
v okruhu „rodiny umělecké“. Uměleckou rodinou zde rozumíme skupinu jedinců, které spojuje
stejná profese. Tato „umělecká rodina“ byla zejména Vasariho dominantou. Autor Životů cítil
tak silnou potřebu identifikovat se s právě zmíněnou skupinou, že si portréty vybraných mistrů
vyzdobil části obou vlastních obydlí, tedy Sala della Fama v Arezzu a tzv. Sala Vasari ve
Florencii.
Jak jsme ukázali v kapitole Kult umělce, mezi oběma zmíněnými cykly, které působí na
první pohled velmi podobně, je značný rozdíl právě v poselství, které podávají o osobě Giorgia
Vasariho. K výběru portrétů do každé z místností nacházíme různý klíč. Zatímco ve svém
rodném městě se umělec obklopil portréty malířů vlastní krve (Lazzaro Vasari, Luca
Signorelli), dále těmi, s nimiž jej pojí „rodná hrouda“ (Spinello Aretino, Bartolomeo della
Gatta) a nakonec mistry, kteří byli jeho vzorem a jež považoval za své největší učitele (Andrea
del Sarto, Michelangelo), ve svém novém domově, ve Florencii, vytvořil spíše galerii portrétů
největších postav své profese (nejen malířů). Podobně jako v Životech dělí autor umění na tři
věky, daly by se stejným způsobem rozdělit také portréty představené ve florentské Sala Vasari.
První věk – dětství nového umění – je zde zastoupen podobiznou Cimabua a Giotta. Pokračuje
druhý věk neboli jinošství, které Vasari představuje prostřednictvím tří postav, z nichž každá
zastupuje jiný druh umění – Masaccio (malířství), Donatello (sochařství) a Brunelleschi
(architektura). Vrcholnou fázi znovuzrozeného umění zastupuje hned osm portrétů velkých
mistrů (Perino del Vaga, Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati, Raffael,
Leonardo, Andrea del Sarto, Michelangelo). Přestože v Sala Vasari představuje malíř také své
přátele („amicissimi“), je ve skutečnosti tato řada portrétů daleko méně osobní než ta aretinská.
Předpokládáme, že vzhledem ke svému opravdu blízkému vztahu k rodnému Arezzu, umístil
malíř právě zde cyklus, který snad ani nereprezentuje tolik místní umění, ale spíše podstatu –
kořeny Vasariho umělectví, jeho základy a vlivy, tedy genetickou předurčenost, místní vlivy a
také vliv velkých osobností malířství, které majitel domu pokládal za své učitele. To navíc
podtrhuje zařazení Vasariho portrétu mezi ostatní umělce oproti florentské Sala Vasari, kde
svou podobu sice malíř zachytil, ale odděleně od ostatních. V tomto směru by se tedy dalo říci,
že prezentuje-li Vasari v některém ze svých domů prostřednictvím portrétů umělců vlastní
osobu, pak je to zejména v Arezzu.
Vasari se představil ještě v jiném kruhu umělecké rodiny. Tentokrát jde o malbu pro Palazzo
Vecchio, Cosimo I. obklopen svými umělci. Je zřejmé, že idea tohoto obrazu nevzešla z hlavy

umělce samotného, proto je třeba na něj nahlížet trochu odlišně od maleb umělců ve Vasariho
domech. Tato malba, zachycující Cosima I. obklopeného svými architekty, inženýry a sochaři,
měla zejména prezentovat osobnost velkovévody jako podporovatele velkolepého stavebního
rozvoje města, jako toho, kdo dal městu novou tvář. Je jisté, že Vasari se vyobrazil v okruhu
Cosimových architektů více než právem. Jestliže jsme zmínili velkovévodu jako toho, kdo dal
městu novou tvář, nesmíme zapomenout, že hlavní slovo v oblasti kultury a zejména
v architektonickém rozvoji Florencie a jejího okolí měl v době vlády Cosima I. právě Giorgio
Vasari, na něhož panovník právem spoléhal.
Také Federico Zuccari se představil společně s dalšími umělci. Malby, které zmiňujeme,
ovšem netvoří pouze čistě umělecká skupina. Jde jednak o Popolo di Dio – skupinu účastnící
se Posledního soudu vymalovaného v kupoli florentského dómu – a jednak o malbu, na níž
přebírá Zuccari instrukce k výmalbě právě zmíněné architektury od Benedetta Businiho,
správce Opera del Duomo. Umělci, které malíř vybral mezi Boží lid, jsou ti, kteří se nějak
účastnili na úpravách kupole dómu, dva další jsou zároveň členy malířovy rodiny a konečně je
zde zachycena podoba Zuccariho přítele Giambologni. Ze zmíněných zde svou profesi zastupují
a prostřednictvím svých atributů na ni poukazují však pouze autor malby Federico Zuccari
(malíř), Giambologna (sochař) a dále jistý Giambattista (vrchní zedník stavby). Giorgio Vasari,
Taddeo Zuccari i Ottaviano Zuccari, všichni malíři, jsou zde zachyceni bez atributů své profese.
Otec i bratr se tak spíše zařazují do skupiny rodinných příslušníků, z nichž na malbě poznáváme
ještě matku Antonii. Takto se dostáváme ke skupině maleb, v nichž se malíř představuje jako
součást rodiny.
O co je zařazení se do umělecké skupiny bližší Vasarimu, o to více se Zuccari prezentuje
prostřednictvím své rodiny. Jak jsme se snažili ukázat, tato inklinace buď k profesnímu, nebo
k soukromému životu souvisí jednak s osobností umělce, ale také s obdobím, ve kterém tvořil.
Zatímco Vasariho tvorba je spjata s dobou, kdy umělci bojovali za své postavení ve společnosti,
kdy vlastně sami zjišťovali, kde je jejich místo, Zuccari byl součástí generace, která na tyto
snahy mohla navázat a jejich výsledky udržovat nebo vylepšovat. Jeho snahou už tak není
dokazovat místo umělce ve společnosti, které mu má náležet, nýbrž představuje post, na němž
se nachází. Je zámožným občanem z vyšší společnosti, je členem rodiny, která má svou
minulost, přítomnost a také budoucnost a stejně jako je tomu u významných rodů, to vše je
třeba prostřednictvím malby připomínat.
Zuccari tak přistupuje odlišně od Vasariho např. k výzdobě svých domů. Mimo jiné na
stěnách místností představuje členy své domácnosti. Ve Florencii, ve svém prvním
samostatném „uměleckém obydlí“, které vznikalo na počátku rodinného života (malby, které

se týkají našeho tématu, malíř tvořil po svatbě, v době očekávání narození prvního potomka),
toto směřování malíř teprve naznačil. V Sale terreně vymaloval do jedné z lunet jedinečný
výjev z rodinného života, který ukazuje „každodenní štěstí“ v kruhu blízkých. Je na něm
zachycen pán domu s manželkou, společně s domácími pomocníky a s chlapci z mistrovy dílny.
Dalším, tentokrát obecnějším poukazem na rodinnou situaci je ve stejném prostoru
vymalovaný výjev, který představuje alegorii Léta se svatebními oslavami. Rádi bychom do
stejné kategorie přiřadili ještě další malby z florentské Saly terreny, totiž znamení zvěrokruhu
doplňující alegorie ročních období. Zuccari nevybral právě typická znamení, která obvykle
danou roční dobu v malbě reprezentují. Domníváme se tak, že tato změna má svůj význam.
Víme, že Taddeo Zuccari, malířův bratr, se narodil 1. září, tedy ve znamení Panny, které zde
zastupuje podzim namísto tradičních Vah. Je pravděpodobné, že sám Federico se narodil
18. dubna, toto datum spadá astrologicky do znamení Berana, který v Zuccariho malbě
představuje období jara. Léto zde reprezentuje znamení Blíženců a zimu Střelce. Rádi bychom
věřili, že také tyto dvě malby poukazují na datum narození někoho z malířových blízkých –
např. otce Ottaviana, manželky Francesky, matky Antonie. Jde ovšem o pouhou domněnku, pro
takové tvrzení nemáme, bohužel, podklady.
Ještě více se na tematiku vlastní rodiny zaměřil Zuccari ve svém velkolepém římském
obydlí. Malby na tomto místě mohou být směle spojovány s výzdobou šlechtických sídel.
V Sala degli sposi připomněl malíř opět své manželské štěstí, tentokrát po dvaceti letech
společného života. Malba představuje požehnání mladým manželům a je tak spíše díkem za to,
čeho se malíři dostalo, než prosbou o přízeň osudu. Ve stejné budově, tentokrát v Sale terreně,
vytvořil Zuccari galerii členů rodiny, která reprezentuje její minulost, přítomnost i budoucnost.
V jednotlivých lunetách představil některé postavy rodu samostatně, některé v páru, jiné ve
skupině. Samostatné lunety patří jakýmsi novým zakladatelům rodu – malířovu dědu Taddeovi
a jeho bratru Angelovi, jehož podobiznu doprovází vysvětlující popis důležitosti této osobnosti.
Dvojportréty patří manželskému páru (Federico s manželkou) a nerozlučnému sourozeneckému
duu (Federico a Taddeo), skupinové portréty představují ostatní členy rodiny (malířovi rodiče
s dcerou, malířovi sourozenci, malířovy dcery, malířovi synové).
Ještě jednou se Zuccari zaměřil na malbu rodiny, tentokrát jako jednoho celku, a to
v tzv. Pala Zuccari, obraze určeném do pohřební kaple rodiny. Malíř opět zachytil všechny
generace rodu od jeho „znovuzaložení“. Tentokrát zde navíc nacházíme Federikovu neteř,
Taddeovu dceru Maddalenu, a naopak se na obraz už „nevešli“ malířovi sourozenci,
samozřejmě kromě Taddea.

Federico Zuccari se tedy často prezentuje jako součást rodiny, jako milující manžel a otec,
jako potomek nebo jako bratr obdivovaného Taddea. Přesto, že strávil hodně času na cestách,
jeho rodina a zázemí pro něj byly opravdu důležité. Zásadní pro malíře bylo vědomí existence
jednotlivých členů rodiny, přítomné, ale i minulé. Zdá se, že malíř nedělal rozdíly mezi světem
živých a zesnulých, jak jsme se několikrát mohli přesvědčit. Obě sféry suverénně a bez zaváhání
propojuje.
Ačkoli se Vasari prezentuje prostřednictvím vlastní rodiny daleko méně, příklad takového
představení nalezneme. Jde o „rodinné mauzoleum“, oltář určený pro rodinnou kapli. Také on
zde připomíná „nové zakladatele svého rodu“ – praděda Lazzara a děda Giorgia, dále své rodiče
Antonia a Maddalenu a konečně sebe se svou manželkou Cosinou v roli světců Lazara a Máří
Magdalény. Na rozdíl od Zuccariho nezobrazil nikdy rodinu jako celek, nezobrazil nic, z čeho
by vyplývaly city, štěstí. Určitý vztah ovšem také vyjádřil, a to ve společném portrétu, který
dnes známe pouze z kopie, v portrétu se synovcem Marcantoniem. Jak jsme zmínili, sám malíř
neměl děti, a snad proto si vytvořil velmi blízký vztah se svými dvěma synovci. Zmíněný
Marcantonio byl příslibem budoucnosti rodu. Domníváme se, že portrét vznikl při příležitosti
zápisu nadaného chlapce do římské koleje, ke kterému došlo právě díky strýci, jenž je na obraze
zachycen spíše jako Marcantoniův patron.
Za součást Zuccariho sebeprezentace je třeba pokládat také cyklus příběhů z Taddeova
života, který je na pomezí prezentace rodiny a prezentace umělce. Taddeo je významným
členem rodiny a zároveň je snad i součástí Federikovy osobnosti, ale je také velkým umělcem,
jehož příběh – příběh cesty k úspěchu – chtěl Zuccari připomínat. Měl být zřejmě povzbuzením
pro mladé začínající umělce, aby se nevzdávali a překonávali překážky, neboť toto je ta pravá
cesta. Cyklus poukazuje na sociální vzestup mladíka, který se ze skromných poměrů dostal až
na vrchol malířství, mezi velikány. Navíc, protože byl Federico hlavním Taddeovým žákem a
jeho pokračovatelem, dalo by se říci, že tak představuje vlastně své počátky. Kdyby nebylo
těchto krušných bratrových zkušeností, nestal by se z něho velký umělec, respektive by se nestal
velkým umělcem možná ani Federico.
Potřeba malířovy sebeprezentace nikoli jako umělce, nýbrž jako dobře prosperujícího a
vysoce postaveného jedince, prostřednictvím své rodiny nebo rodu se zvyšovala zejména
v poslední třetině století, kdy už byla společnost schopna rozlišovat rozdíl mezi umělcem a
řemeslníkem. Zatímco u Vasariho vidíme zatím jen náznaky tohoto trendu (mauzoleum
v rodinné kapli, portrét se synovcem), Zuccari je ve své době jeho nejvýraznějším
propagátorem.

Další typ umělcovy sebeprezentace jsme nazvali Oslava i obrana umělce. Malby zahrnuté
v tomto oddíle vypovídají o potřebě malíře připomenout místo umělce ve společnosti, dokázat
jeho hodnotu spojením s minulostí velkého umění – s antickými malíři nebo s postavou, která
má jako malíř nejblíže k nebesům – s patronem malířů sv. Lukášem, který je považován za
autora prvního vyobrazení Madony. V této kapitole jsme s oslavou umělce spojili jeho obranu,
tedy malby, jimiž měl malíř potřebu ospravedlňovat se vůči určitému bezpráví spojenému se
svou prací. Tyto malby vypovídají o momentálním prožívání umělce, tedy o jeho vnitřním
životě, ale i o jeho povaze. Spojením oslavných a obranných děl jsme chtěli poukázat na to, že
jejich prostřednictvím vyjadřuje umělec, podle našeho názoru, stejnou podstatu – malířství je
vysokým uměním a malíř je skutečným umělcem, je tím pravým, kdo umění rozumí.
Opět převažuje u jednoho umělce oslava malířství/malířů a u druhého obrana. Také u těchto
prací je to podmíněno jednak osobností malíře a jednak dobou, ve které tvořil. Jak už bylo dříve
řečeno, Vasariho doba byla spojená se snahou o povýšení sociálního statusu umění, bylo tedy
třeba připomínat velikány oboru, kteří byli vysoce oceňováni, přátelili se s velkými panovníky
nebo mají určitý vliv na místech nejvyšších – v nebeských sférách.
Vasari tak, opět na stěnách svých obydlí, představil největší „staré“ malíře a zásadní
okamžiky jejich profesních životů, a tím zásadní okamžiky historie malířství. Připomíná první
krok k dokonalému umění – napodobování přírody (Gýgés, Parrhasius, Protogenes), a také krok
následný – její překonání (Timanthes, Zeuxis, Apelles).
Velkou kapitolou v oblasti prezentace umělce je představení postavy patrona malířů
sv. Lukáše. Jméno evangelisty a údajného prvního portrétisty Panny Marie nesla evropská
malířská bratrstva už od 14. století. Obrazy sv. Lukáše zdobily samozřejmě také oltáře
malířských kaplí. Nezřídka malíři propůjčovali svému patronovi vlastní rysy.
Také Vasari vytvořil malbu s námětem sv. Lukáše malujícího Madonu, která je jedním
z nejvýraznějších ztvárnění tématu. Jde o nástěnnou malbu v kapli florentské výtvarné
akademie, jež je součástí komplexu Santissima Annunziata. Téměř na konci své kariéry vytvořil
Vasari ještě jednu malbu s tímtéž námětem. Tentokrát byl obraz součástí cyklu evangelistů
obklopujících centrální malbu. Cyklus vznikl pro vatikánskou Cappella di Michele Archangelo
v Torre Pio. Zatímco florentskému sv. Lukášovi propůjčil malíř vlastní rysy, na pozdější malbě
tomu tak není. Starší vyobrazení zachycuje světce-malíře v moderním prostoru zřejmě
umělcova ateliéru. U druhé malby je dominantní jen světcova postava, což souvisí zřejmě s tím,
že měl především představovat jednoho z evangelistů, rozpracovaná kresba Panny Marie je zde
pouhým světcovým atributem. Oproti florentské malbě tedy nejde o zachycení patrona malířů
– to je zřejmě také důvod, proč mu tentokrát Vasari nepropůjčil své rysy.

I Federico Zuccari je spojován s jedním vyobrazením patrona malířů, opět s výrazným
dílem, které je spojeno s akademií, tentokrát římskou. Autorství a osudy tohoto obrazu jsou
jednou ze záhad historie umění. Protože existují domněnky o Zuccariho zásazích, má obraz
v předkládané práci své místo.
Zuccariho doba, jak jsme zmiňovali, se již nevyznačovala urputným obecným bojem za
postavení umělce. Každý umělec tak nyní upevňoval své vlastní postavení a zároveň sváděl
svůj vlastní boj vůči konkrétním bezprávím.
Zuccari byl mistrem ve vytváření alegorií vlastních příkoří, nespravedlností spojených vždy
s konkrétním uměleckým dílem a způsobených závistí, ignorancí nebo neznalostí. Tři díla, která
jsou součástí naší studie, tedy Apellova Pomluva, Lamento della Pittura a Porta Virtutis, jsme
pro jejich společné vyznění souhrnně pojmenovali Zuccariho Via virtutis. K této podkapitole
bychom mohli zařadit dále také cyklus z Taddeova života nebo Ezopův cyklus, v němž malíř
prostřednictvím známé postavy bajkaře poukazuje vlastně na svůj vlastní život.
Z výše naznačeného vyplývá, že zatímco Vasari svými malbami poukazuje hlavně na
velikost umění, Zuccari rád představuje cestu, kterou je třeba k tomuto velkému umění projít.
Jak dobře víme, řazení do kategorií má vždy svá úskalí, pokaždé se najdou články, které by
se daly umístit do více oddílů, neboli námi vytvořené podmnožiny vytvářejí své průniky. Díky
tomu je ovšem možné vyvodit závěry tématu napříč tříděním, které bylo vytvořeno uměle pro
větší přehlednost.
Můžeme konstatovat, že u osobnosti Giorgia Vasariho je na místě, více než u kohokoli
jiného, použít termín „umělecká rodina“ při studiu jeho sebeprezentace. Umění, práce, byly
Vasariho opravdovým životem, během něhož několikrát ztvárnil takovou „uměleckou rodinu“,
jejímž členem se cítil být (Sala della Fama v Arezzu, Sala Vasari ve Florencii, Cosimo I.
obklopen svými umělci), nebo její „praotce“ (Sala della Fortuna v Arezzu, Sala Vasari ve
Florencii, kaple akademie v Santissima Annunziata).
Zuccariho sebeprezentace v roli umělce je téměř vždy spojena s konkrétním dílem – ať už
jde o kupoli florentského dómu (Popolo di Dio, portrét s Benedettem Businim, Il Lamento della
Pittura), o výzdobu Palazzo Farnese v Caprarole (Apellova Pomluva) nebo o malbu Procesí a
vidění sv. Řehoře (Porta Virtutis). Výjimku tvoří výjevy ze života Zuccariho staršího bratra
Taddea, které jsme rovněž zahrnuli do kategorie Zuccariho sebeprezentace (propojení životů
obou bratrů bylo tak důležité, zejména pro mladšího z nich, že zařazení Taddeova příběhu do
kategorie představení vlastní osoby Federikem Zuccarim je nanejvýš oprávněné).
Jak jsme se snažili v předkládané práci upozornit, typ malířovy sebeprezentace může tedy
souviset buď s potřebou dokázat svůj „malířský původ“ neboli svou jasnou předurčenost

k uměleckému

povolání,

nebo

s identifikací

s určitou

uměleckou

skupinou,

dále

s připomenutím velkého díla, nebo s poukazem na určité bezpráví, kterého se umělci dostalo, a
konečně s připomenutím důležitosti tvrdé práce a překonávání překážek na cestě k velkému
umění.
Na dvou výrazných osobnostech umění střední Itálie v 16. století jsme se snažili ukázat
možnosti nebo typy sebeprezentace umělce v malbě.
Rádi bychom tuto studii uzavřeli poznáním, že v průběhu 16. století, které bylo snad
nejbohatším obdobím změn pro život umělce, pro jeho sebepojetí, sebevědomí nebo pro jeho
postavení ve společnosti, se vyvinul nebo změnil také styl malířské sebeprezentace. Nechceme
ovšem zapomenout také na to, že sebeprezentace vždy souvisela i s osobností konkrétního
umělce, s jeho životem, prožíváním, spokojeností nebo preferencemi. Giorgio Vasari se chtěl
stát slavným umělcem a tomu podřídil celý svůj život. Podařilo se mu to. Obětoval tomu ovšem
zcela osobní život, který v podstatě neexistoval. Jeho potřeba neustále se navracet do Arezza,
daleko osobnější výzdoba vlastního domu v rodném městě než ve Florencii, svatba z rozumu
apod. jako by nám naznačovaly, že se Vasarimu sice splnilo přání být slavným a bohatým
umělcem, ovšem na úkor životního štěstí. Život Federika Zuccariho by se na první pohled také
nemusel zdát nejspokojenější, připomeňme téměř permanentní pocit příkoří, ovšem čteme-li
jeho malby správně, vyznění všech je nakonec kladné. Prostřednictvím těchto prací se zkrátka
vyrovnával s životem a s tím, co přináší. Zdá se, že Zuccari, který měl pevné zázemí ve vlastní
rodině, se kterou se nakonec usídlil ve svém milovaném Římě, nakonec prožil spokojený život.
Toto jsou postřehy, které vycházejí z děl, jež byla předmětem předkládané práce. Díky nim
můžeme lépe proniknout k osobnosti jejich tvůrce, jehož život nám naopak může usnadnit jejich
čtení. Život výtvarníka, doba, v níž tvořil, a jeho dílo jsou tak od sebe neoddělitelné při studiu
tématu sebeprezentace umělce v malbě.
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