
Manýrismus 

16. století 



Manýrismus vzniká ve Florencii  

 Maniera: způsob, styl, gusto, osobitost 

 

 Velké vzory : Leonardo, Michelangelo 

   a Rafael 

 

 Velká rozmanitost: manýrismus silácký, 
protáhlých forem, hranatých forem, 

   světelných efektů, fantaskní, barbarský  















Reakce na renesanci 
 kánon 

 

 harmonie 

 

 realismus 

 

 erotika 

 

 

 člověk sebevědomý, 

    harmonický  

 deformace, bizarnost, 
groteska 

 neklid, napětí, svár 

 

 fantazie, subjektivní 
zážitek, imaginace  

 

 lascivnost 

 

 člověk nejistý, 
pochybovačný, 
tajemný, rozporuplný 



Naturalia - artificialia 

 Kunstkamery (sbírky kuriozit a umění): 
Ferdinand Tyrolský a Rudolf II. 

     

      Svár přírodních a duchovních prvků 



Manýristický dekor: 
arabeska, maureska, groteska 

 
GROTESKA stylizované 
rostlinné úponky doplněné 
bizarními postavami a 
zvířaty 

 

ARABESKA stylizované 
rostliny a kaligrafie 

 

MAURESKA stylizované 
rostliny 



Arcimboldovy hříčky 





Architektura 

 Sloupové řády: 

 1. toskánský – rustika 

 2. dórský 

 3. iónský 

 4. korintský 

 5. kompozitní 

 

 



Sebastiano Serlio 
rustikový řád 



Optická nestabilita 
Neugebäude 

Císařský mlýn 



Kladí s vypadávajícím triglyfem 



Palazzo del Te - Mantova 





Grotta – umělá jeskyně 
Palazzo del Te a zahrada Boboli 



Giulio Romano: freska Gigantů 



 napsal Čtyři knihy o architektuře (vydaná 
roku 1570, italsky Quattro Libri dell' 
Architettura), které se zabývaly jak 
samotnou architekturou, tak také 
praktickými radami pro architekty. K jeho 
stěžejním dílům patří především 
venkovské villy, ale navrhoval také paláce, 
kostely a jiné stavby. 

 Inspiroval architektonický směr zvaný 
palladianismus 

Andrea Palladio 
* 1508 - †  1580 









Villa 
Rotonda 



Umocnění 

architektury 

vodními  

plochami 



Villa Barbaro u Trevisa 



Villa Emo – „římská villa“ 



Palladianismus 
vila Palladio v Mariánských Lázních 









Giacomo Barozzi da Vignola 
Villa Lante v Bagnaia  

 Koncem 15. století zde kardinál Raffaele Riario 
začal budovat venkovský palác v manýristickém 
slohu. Stavbu se zahradami dokončil jeho 
synovec Ottaviano Riario. Efekt zahrady má 
trvalý účinek spojením sochařských děl, vody a 
stále zelených rostlin. Jediná osa celé komposice 
zahrady a dvou pavilonů vily sleduje svah kopce 
a voda vedená po této ose začíná svou pouť 
fontánami v grotě s vodní nádržkou a prochází 
sochařskými realizacemi s jedinečnou invencí až 
na dolní terasu zahrady, kde naplňuje nádrž se 
sochami Maurů a fontánou ve středu. 













Salla terrena 
a kašna 



Terasovitá 
kompozice 
propojená  

tekoucí vodou 







Parco dei Mostri – Bomarzo 

 V roce 1552 založil vévoda Vicino Orsini 
„posvátný les“ – Sacro Bosco – plný 
gigantických nestvůr a podivných bytostí. 
Byl to protest tělesně postiženého 
(hrbatého), nešťastného člověka proti 
společnosti zakládající si na kráse a 
povrchnosti, která vykrystalizovala v 
přehnaně vyumělkovaných manýristických 
zahradách, například v zahradě nedaleké 
Villa Lante. Tvůrci nebyli italští umělci, ale 
především Turci zajatí v bitvě u Lepanta.  













San Pietro 



Schodiště knihovny ve Florencii 







San Lorenzo 



Personifikace 



Náhrobek papeže Julia II. v 
kostele sv. Petra v řetězech (San 
Pietro in Vincoli) v Římě. 



Madony 





Michelangelovské 
baroko 





Silácký 
manýrismus 





Giovanni Bologna / Giambologna 
* 1529 Vlámsko - †  1608 Itálie 

 studoval v Římě 1555 až 1557 antické 
sochařství. Seznámil s dílem Michelangela, 
kterého osobně velmi obdivoval. Při svém 
návratu domů se zastavil ve Florencii, kde byl 
povolán do služeb Francesca Medicejského a kde 
už zůstal po zbytek svého života. Ve Florencii 
Giambologna také pracoval na několika 
zakázkách papeže Pia IV., pro kterého v roce 
1566 vytvořil obrovskou Neptunovu kašnu. 
Giambologna byl ve Florencii velmi oblíben, ale 
nikdy se doopravdy nenaučil italsky. 









Neptunova fontána v Bologni 





Fontainebleauská škola 

 Tato škola vznikla na dvoře krále Františka I., 
který byl jejím velkým obdivovatelem a 
podporovatelem. O rozvoj školy Fontainebleau 
se zasloužili hlavně italští malíři, kteří působili na 
dvoře Františka I. v letech 1530 až 1560.  

 

 Hlavními zástupci této umělecké školy byli: 

 - Francesco Primaticcio (1504 – 1570) 

 - Rosso Fiorentino (1494 – 1540)  

 - Niccolo dell’Abbate (1509 – 1571 







Kaple ve Fontainebleau 



Primaticcio – Odysseus a Penelopa 





Benvenuto Cellini - Nymfa 



Zámek Anet – Diana 1552 



Kopie Diany ve Stockholmu 



Fontána 
v Paříži 







Tintoretto : Zuzana a starci 



Léda s labutí 



Paolo Veronese  
Hostina u Leviho 











Stavitelé  
a kameníci letohrádku 

 Stavba započala v dubnu 1538  

   za účasti italského stavitele Giovanniho Spazia 
a italského kameníka a sochaře Paola della 
Stella, který postupně Spazia vypudil. Nejprve 
Spazia nahradil Stellou doporučený Giovanni 
Maria Aostalli, později (1551) se ujal vedení 
stavby sám Stella. Po jeho smrti roku 1652 jej 
nahradil jihoněmecký stavitel Hans Tirol. 
Stavbu po roce 1556 dokončil Bonifác 
Wohlmut (stavitel hradní míčovny). 







Paollo della Stella 



Celkem 74 scén čerpá 
z Ovidiových Proměn, z 
Liviových Dějin Říma, z 
Trojské války, jsou zde 
zastoupeny výjevy z 
Olympu, Herakleovy 
činy, historie 
Alexandrova, řada 
scén "bakchických", 
satyrských, lovy a 
scény bitevní, antické i 
historické, konkrétně 
vítězství císaře Karla 
V. nad muslimy u 
Goletty v Africe. 





Paolo della Stella 
císař Karel V. a osvobození křesťané 























Ambras – zámek Ferdinanda Tyrolského 



Španělský sál 







Johannes 
Kepler 



Zámek Neugebäude 

započatý 1569  

císařem 
Maxmiliánem II. 

a rozšířený 
Rudolfem II. 







Španělský sál a Rudolfova galerie 









Původní podoba 
Španělského 

sálu 



Kunstkomora –  
sbírka naturalií a artificialií 

 Obsahovala velkou kolekci drahých kamenů a 
polodrahokamů, kterým byla tehdy přikládána léčebná 
moc. Ve sbírce se nacházely rohy nosorožce, mušle, 
kančí zuby, krokodýlí kůže, ptačí vejce, želví štíty a další 
věci, které se z pohledu tehdejšího Evropana jevily jako 
exoticum. 

 Součástí kunstkomory byly i zbraně - zvláště turecké a 
orientální obecně. Patřila sem také kolekce hodin, 
geometrických a astronomických přístrojů, které přímo u 
dvora zhotovovali vynikající specialisté Jost Bürgi a 
Erasmus Habermel. Předmětem sběratelského zájmu 
byly samozřejmě i knihy. Velkou pozornost soustředil 
Rudolf II. na současné umění.  



Kunstkomora 
Petra Voka    

z Rožmberka 
v třeboňském 

zámku 



Manýristická  
mříž 

v okně katedrály 



Císařský mlýn  
v Bubenči 

 
Rudolfova 

štola 



Císařský mlýn v době romantismu 





Zkáza a obnova 

Císařského mlýna 



Lví (Medvědí) dvůr 

 1581-83 postavená Ulricem Avostali na 
místě původního dřevěného dvora. Byly 
zde chovány šelmy, kromě lvů i levharti a 
tygr. 









Rudolfova galerie 



AOSTALLI Ulrico de Salla  
ca 1525-1597 

 patro letohrádku královny Anny na Hradčanech (1558-59, podle návrhu B. 
Wohlmuta), 

 přestavba Gryspekovského domu na arcibiskupský palác na Hradčanech (1562-64, 
palác později přestavěn), 

 Míčovna v Královské zahradě Pražského hradu (1567-69, podle návrhu B. Wohlmuta), 
 lovecký zámek v Lysé nad Labem (1560-64, podle plánů B. Wohlmuta), 
 starý zámek v Chlumci nad Cidlinou, v Buštěhradě,v Pardubicích, v Litomyšli (1575-

81), v Poděbradech (1579-82), 
 arkádový ochoz zahrady paláce Rožmberků na Pražském hradě (1570-74), 
 radnice na náměstí ve Dvoře Králové nad Labem (po 1572), 
 kaple sv. Vojtěcha u katedrály sv. Víta na Pražském hradě (1575-76), 
 letohrádek v Bubenečské oboře (1575-76, později upraven), 
 přestavba kapitulního kostela Všech svatých na Pražském hradě (1579-80), 
 letohrádek Kinských na Malé Straně v Praze (kolem 1580), - dnešní  Tyršův dům, 
 Lví dvůr u Prašného mostu na Hradčanech (1581-83), 
 Salmovský (též Braunův) palác na Karlově nám. čp. 671 v Praze, zachován pouze 

portál (1585), 
 úpravy královského hradu Karlštejna (1587-96), 
 letní pokoje Rudolfa II. a galérie - pův. Španělský sál na Pražském hradě (1587-90, 

podle plánů G. Gorgiolliho), 
 přestavba Císařského mlýna vč. arkádové chodby v Praze-Bubenči (od 1589), 
 královská hrobka ve sv. Vítu na Pražském hradě (1589-90), 
 práce na rekonstrukci kláštera a kostela sv. Tomáše na Malé Straně (1592-93), 
 několik domů na Malé Straně, dnes vesměs přestavěných 



Kostel sv. Rocha 
na Strahově 



Ovál a elipsa 
Vlašská kaple 



Termální 
okna 



Malostranská 
radnice 







Valdštejnská zahrada 1623 – 1630 
Andrea Spezza a Niccolo Sebregondi 



Tajná zahrada Valdštejnské zahrady 

  Tajná zahrada (Giardino secreto) je vlastně 
manýristická umělá skalní stěna s articistně 
vystavěnými krápníky. Stylizované ztvárnění 
přírody bylo manýristickému slohu vlastní, zde 
se navíc přidávají i prvky fantastické – ve spleti 
krápníků se objevují i hlavy zvířat, těla hadů, 
obličeje démonů a příšer, údajně i iluze tajných 
dveří a průchodů. Vše má vytvářet vizi tajemna 
a zároveň imaginárně propojovat zahradu s 
nespoutanou přírodou. 







Monstra 
a zvířata 





Manýristická voliéra 









Hermafrodit a Salmacis 















Giovanni Castrucci 
florentská mozaika 



Benvenuto Cellini  

 Cellini si v roce 1529 v Římě založil vlastní 
zlatnickou dílnu a byl i přes svoje 
přestupky podporován papežem Pavlem 
III., který byl jeho velkým obdivovatelem. 
V té době Cellini vytvářel zlatnické práce 
inspirované kresbami Michelangela a 
Leonarda, ale také Rafaela a Filippina 
Lippiho. 











Giuseppe  
Arcimboldo 



Cyklus živlů 



Cyklus ročních období 





Hans  
von Aachen 

Triumf 

Spravedlnosti  







 Holandský sochař Adriaen de Vries se 
narodil roku 1560 v Haagu jako syn 
lékárníka. Sochařství se učil v Itálii, kde 
od roku 1581 působil v sochařské dílně 
Giovanniho da Bologni. V Praze se de 
Vries usadil už roku 1593 a roku 1601 se 
stal dvorním sochařem Rudolfa II. Po 
Rudolfově smrti v roce 1612 de Vries 
pracoval na mnohých významných 
zakázkách, především pro Albrechta z 
Valdštejna. Zemřel r. 1626 v Praze. 

Adriaen de Vries  










