


Renesanční 

Itálie 





Periodizace renesance 



Znaky renesančního  

umění 

 

 antropocentrismus 

 

 individualismus 

 

 humanismus 

 

 vědecký základ umění 

 
 

 

 

 realismus 

 

 sekularizace 

 

 nacionalizace umění 

 

 sběratelství a 

mecenášství 



Inspirace antikou 



Toskánské 

a kompozitní 

sloupy 

 



















Špitál neviňátek ve Florencii 



Florentský San Lorenzo 







Medicejská kaple 



Kaple rodiny Pazziů 







Medicejští 

papežové 





Villa 

Petraia 









Leon Battista Alberti 

Santa Maria Novella 







Ladislav z Boskovic 

Magdalena z Dubé a Lipé 







Sklípková klenba a gotické oblouky 























Gotická rezidua 

v renesanční 

přestavbě 



Gotika  

a renesance 































Krenelování 

zdrobnělé  

fortifikační prvky 

sloužící pouze  

k dekoraci 















Slovenské kastely 





Klátová Nová Ves - kaštiel  

– konec 16. století 





Kaštiel Fričovce 



Kaštiel Markušovce 



Kratochvíle 

z tvrze renesanční vila 





Jakub Krčín  

z Jelčan a Sedlčan 

Křepenice 



Renesanční tvrz 

v Křepenicích 







Hudební rondel 



Královský palác v Jindřichově Hradci 



Červený dům 

lovecký letohrádek 1583 



Telč – renesanční komplex 





Náměstí s renesančními štíty a atikami 









Atika 

iluze dalšího patra 



Sušice – Voprchův 

dům (Muzeum) 









Husův dům (Knihovna) 





Tommaso di Giovanni di Simone Guidi zvaný 

Masaccio (1401 1428) 

 italský malíř, který považovaný za 

zakladatele renesančního malířství 

 Brunelleschi ho seznámil s pravidly 

lineární perspektivy 

  Donatello ho seznámil s anatomií 













Andrea  

del Verrocchio       

* 1436 - †  1488 

 
  

 florentský zlatník, sochař,  

   řezbář, architekt, malíř i hudebník rané 
renesance. Proslavil se především svou 
pečlivostí a pilností, se kterou vytvářel 
své unikátní sochy, které ho řadí mezi 
jedinečné sochaře renesance. V jeho 
dílně se vyučil Leonardo da Vinci. 



Andrea  

del Verrocchio 

Bartolomeo 

Colleoni 







Donatello  

(Donato di Niccolò di Betto Bardi)  

asi 1386 – 13. prosince 1466 

 byl synem obchodníka. Vyučil se zlatníkem a 

pracoval v dílně Lorenza Ghibertiho. Poté 

odešel do Říma (1432-1433). Po návratu 

obdržel mnoho významných zakázek. Jeho 

patronem byl Cosimo de Medici a tato ochrana 

zajištovala Donatellovi společenskou toleranci 

jeho homosexuální orientace. 















Leonardo  

da Vinci 

•* 15. dubna 1452 Anchiano u Vinci  

   

• + 2. května 1519 Cloux u Amboise 

L´uomo universale 



Diagonální centrální perspektiva 





Camera obscura 





Barevná perspektiva 

teplé a studené barvy 





Sfumato 

„bez čar a ohraničení, na 

způsob kouře“ 









Portrét dámy 

                     Jan Křtitel 





Madona Litta 

         Madona Benois 



Nástěnná malba Poslední večeře Páně  

v refektáři milánského kláštera dominikánů  

1494 – 1498   





Studie 

koní 







Rubensova kopie  

ztracené Bitvy u Anghiari 







Rafael Santi 

• 1483 Urbino – + 1520 Řím 

• italský malíř a architekt  



Rafaelovy madony 









Sandro Botticelli 1445 - 1510  







Benátská  

malířská škola 

 hlavní představitelé Giorgione, Tizian, 

Veronese, Tintoretto, Tiepolo a Canaletto 

 sensualismus, ženské akty 

 výrazná barevnost, kolorismus (barva 

převažuje nad kresbou) 

 krajinomalba, veduty 

 



Giorgione (Giorgio Barbarelli da 

Castelfranco) 1477 — 1510  








