
Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo GIORGIOLI – GIOTTO    Strana 1 z 4 

Giorgioli Francesco Antonio -  (1725); švajčiarsky barokový maliar; tvoril stropné a nástenné fresky a občas 

oltárne obrazy pre kostoly, najmä v dnešných kantónoch Ticino, Graubünden, Aargau a Lucerno; 

väčšina jeho diel má námety z biblie alebo života svätých; niektedy sú svätí doplnení vhodnými 

atribútmi; jeho fresky sú tvoremé tak, aby ladili s architektúrou príslušného kostola, a preto tvoria 

súčasť barokového Gesamtkunstwerku; jedným z vrcholov jeho diela sú fresky z bývalého 

benediktínskeho kláštora kostoly Ragaz (kantón Sankt Gallen, 1692), Muri (Canton Aargau, 1696-

1697), Rheinau (kantón Zürich, 1708-1709) a St.Trudpert v Munsteru (okres Breisgau - Čierny les, 

1710 a 1716-1722); celkom pracoval na 45 miestach vo Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku 

a Poľsku; pozri švajčiarski maliari barokoví  

          

 
 

F. A. Giorgioli: Nanebovzatie Panny (freska kostola sv. Petra a Pavla a sv. Trudperta,  Baden-

Württemberg, Nemecko, 1710)  

 

Giorgione - (1510); zvaný tiež Giorgio Barbarelli da Castelfranco alebo Castelfranco Veneto; zakladateľ 

benátskeho maliarstva 16.st. (pozri benátska škola) a reprezentuje obdobie vrcholu talianskej 

renesancie; pozri krajinomaľba 
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Giogione: Chlapec so šípom 

 

giornea - z tal. giorno – „deň“; mužský oblek talianskej renesancie; určený na deň; krátky ku kolenám, 

nariasený, v páse prepásaný, niekedy s nefunkčnými rukávmi vo forme nariasených pásov látky 

splývajúcich k okraju odevu; s malým guľatým výstrihom na prevlečenie hlavy; pozri móda; odev 

Girolamo di Benvenuto -   (1524); taliansky maliar vrcholnej renesancie a syn maliara B. di Giovanniho; 

narodil sa a zomrel v Siene; základy techniky sa naučil pod bedlivým dohľadom svojho otca 

a vyškolil sa  v tradičnom sienskom štýle maľby (pozri sienská škola); bol súčasník Giacoma 

Pacchiarotti, Bernardino Fungai a Pinturicchia;  pôsobil na niekoľkých freskách a oltárnych 

obrazoch vykonávaných v ateliéru svojho otca; pozri sienskí maliari, talianski maliari 15.st., 

talianski maliari 16.st. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Girolamo_di_Benvenuto 

 

https://www.google.sk/search?q=Girolamo+di+Benvenuto&espv=2&biw=1850&bih=995&tbm=is

ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCMCxxd2OqcgCFYZWFAodQ2gIPA 

https://en.wikipedia.org/wiki/Girolamo_di_Benvenuto
https://www.google.sk/search?q=Girolamo+di+Benvenuto&espv=2&biw=1850&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCMCxxd2OqcgCFYZWFAodQ2gIPA
https://www.google.sk/search?q=Girolamo+di+Benvenuto&espv=2&biw=1850&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB0QsARqFQoTCMCxxd2OqcgCFYZWFAodQ2gIPA
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Girolamo di Benvenuto: Smrť Kataríny Sienskej (1500-1510) 

 

 
 

Girolamo di Benvenuto:  Gregor XI sa vracia do Ríma z Avignonu (1.pol. 16.st.) 
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Girolamo di Benvenuto: Portrét mladej ženy (1508) 

 


