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podobizeň - portrét
podobizeň instančná - portrét instančný
podobizeň statuárna - statuárna podobizeň
podobizne mŕtvych - pozri múmiové portréty
podokenná rímska - rímsa podokenná
podolínsky Majster - Majster Madony z levočského minoritného kostola
podolská kultúra - podľa žiarového pohrebiska v Podolí okres Brno-venkov; vývojové pokračovanie
stredodunajskej, presnejšie velatickej kultúry na južnej Morave v neskorej dobe bronzovej (9.7.st.pr.Kr.); podolskú kultúru tvorili aj príbuzné kultúry v južnom a juhovýchodnom susedstve
podpera/podpora (v architektúre) - plocha, na ktorú dosadá koniec nosného architektonického článku, napr.
konzola trámu; tiež architektonické články s funkciou zvislej podpery; pozri klenba; striedanie
podpôr dolnosaské, rýnske
podpera hlavy - pozri keramický vankúš
podpis - Baleka: tiež signatúra; overenie pravosti a kvality umeleckého diela jeho autorom; podpis
umiestňovaný na diele tak, aby nerušil alebo býva vkomponovaný priamo do zobrazenia; niekedy
je aj ukrývaný; podpisom jedného autora sú vo výtvarnom umení označované grafické listy, sochy,
obrazy, ktoré celé sú autorovým výtvorom; ďalšie dodatky k podpisu autora majú diela, ktoré
vznikli deľbou práce, napr. grafický list prevedený rytcom (pozri grafické prípisky), socha odliata
do záverečného materiálu lejárom (uvedené jeho meno); umelec dáva svoj podpis aj na dielo
vzniknuté dielenskou prácou, ak je vedúcou osobnosťou kolektívu a s dielom sa umelecky
stotožní; podpisovanie diel rozšírené od neskorého stredoveku, keď sa umelecké dielo stalo
tovarom (pozri umelecký obchod, cech), ktoré si vyžadovalo záruku pravosti, kvality a pôvodu;
podpis zaisťujúci pravosť diela bol však ľahko napodobňovaný (pozri falzifikát) a falzifikovanými
podpismi boli opatrené kópie, nepodpísané dielenské práce alebo práce z umelcovho okruhu, ďalej
žiacke práce približujúce sa majstrovmu štýlu, v sochárstve odliatky, v grafike nepodpísané
grafické listy vytlačené nad náklad (pozri novotlač) niekedy ani pravý podpis nie je zárukou
pravosti diela, ak umelec v dobrej viere podpíše dielo, ktoré je mu predložené ako jeho vlastné,
napr. rané dielo (pozri juvenilia)
pozri signatura, signet, ananym, značka, grafonym, idiograf, autogram, monogram, parafa,
pseudonym, anagram, anagramonym, subscriptio; monogramista; avec la lettre/after lettering,
aprés la lettre, tlač autorská, impressit, kaligraf
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_den_store
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autograf,_Karl_den_store,_Nordisk_familjebok.png
podprsenka - história podprseniek je neoddeliteľne spätá s pohľadom na postavenie žien, vrátane vývoja módy a
meniaceho sa pozerania na ženské telo v priebehu sociálnych dejín; ženy používali celý radu
odevov a prostriedkov na zakrytie, odhalenie alebo úpravu vzhľadu pŕs; v starovekom Egypte
ženy mali väčšinou holé poprsie; odevom žien bola tunika alebo kalasiris, ktorý sa zavesoval na
jedno alebo obe ramená alebo nosil s ramienkami; variantom bol krížový popruh, čiastočne cez
ľavý prsník; v Indii hoci väčšina ženských postáv v starovekej indickej sochy nemá blúzku,
existuje niekoľko prípadov starých indických žien nosili podprsenky; prvá historická zmienka
o podprseniek pochádza z čias vlády kráľa Harshavardhana (1.st.); existovali podprsenky, šité
podprsenky a blúzky boli veľmi veľa v móde počas Vijayanagarskej ríše a mestá oplývali
krajčírmi špecializujúcimi sa na podprsenky; tesné živôtiky alebo kanchuka s polovičnými
rukávmi sa spomínajú v posvätných textoch Basava purana (1237), kde sa píše, že ich nosili
mladé dievčatá; nosenie špeciálneho odevu, ktorý chránil ženské prsia sa datuje do starovekého
Grécka; nástenné maľby v Kréte, uprostred minojskej civilizácie, ukazujú čosi, opisované ako
„bikiny“, používané pre atlétky; minojské ženy na ostrove Kréta pred 3000 rokmi zrejme mali na
sebe oblečenie, ktoré čiastočne podporovalo a tiež odhaovalo ich holé prsia; najznámejším
príkladom tohto štýlu sú Hadie bohyne (pozri Potnia); ich oblečenie vyzeralo skôr ako moderný
šnurovací korzet alebo šnurovačka; podopierala a odhalovala prsia, tlačila ich smerom nahor
a zviditeľňovala ich; nasledujúca mykénska civilizácia zdôrazňovala prsia, ktoré mali zvláštny
kultúrny a náboženský význam; ženy v klasickom Grécku sú často vykresľované voľne zahalené
do priesvitných odevov alebo s jedným prsníka obnaženým; ženy nosili apodesmos (gréc.
ἀπόδεσμος), neskôr stethodesmē (gréc. στηθοδέσμη), mastodesmos (gréc. μαστόδεσμος) a
mastodeton (gréc. μαστόδετον), všetky znamenali stuhu z vlny alebo ľanu, ktorá zakrývala prsia
a bola viazaná a pripevnená na zadnej strane hrude; ženy v starom Ríme prebrali formu gréckeho
apodesme, teraz známeho ako strophium alebo mamillare; vzhľadom na to, že Rimania považovali
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veľké prsia za komické alebo znak staroby a neatraktívnosti, mladé ženy nosili podpery, ktoré, ako
dúfali, zabránia vzniku príliš veľkých a ovisnutých pŕs; v Číne počas dynastie Ming (1368-1644),
existovala tkanina s košíkmi a pásmi cez ramená a viazaná na spodnej časti chrbta; volala sa
Dudom (doslovne „prikrývka brucha“) a bola v móde medzi bohatými ženami; európsky stredovek
so svojím obmedzovaním žien výnimočne používal podporu pre ich prsia; dekrét o Štrasburgu v
Svätej ríši rímskej, datovaný 1370 priamo zakazuje používanie podper pre prsia; avšak
archeologický nález asi 1390 až 1485 odhalil, že ženy skutočne podporovali svoje prsia;
všeobecne platí, že v stredoveku prsia boli minimalizované rovnými korzetmi; plné sukne a
vysoké výstrihy plnili predovšetkým funkcia protokolu; neskoré stredoveké šaty sú šité presne a
tesne k telu a plnia funkciu ako podpora prsníka; vyobrazenia žien v 14.-15.st. v umení ukazujú
vysoké, zaoblené siluety mladých a starých žien s plne zakrytými prsníkmi; ideálnou formou v
15.st. boli malé prsia, symbolizujúce hojnosť plodnosti; v dobe renesancie prišiel do módy
dekolt; bol určený pre pevné prsia žien hornej vrstvy, ktoré nemali dojčiť; ich deti mali dojky,
lebo dojčenie bolo pre ideálnu formu ženy považované za škodlivé; medzi bohatšími triedami sa
od poloviny 15.st. začal objavovať korzet; Katarína de 'Medici (1589), manželka kráľa Henricha II
Francúzskeho, údajne zakázala široké pasy na dvore a prikázala korzety s oceľovou konštrukciou;
aj keď sa pôvodne myslelo, že korzet predchádzal moderne navrhnutej podprsenke, vykopávky z r.
2008 objavili štyri ľanové podprsenky, ktoré boli opísané ako „chýbajúci článok“, ktoré pevne
zavádzal podprsenku ako predchodcu korzetu; v empíru 1795-1820 bola najpopulárnejšou podpora
pŕs v podobe ľahko vykosteného korzetu; vo viktoriánskej dobe, a to napriek súčasnej predstavy o
morálke, dámske oblečenie bolo paradoxne navrhnuté tak, aby zdôraznilo, ako prsia a boky, tak
tenký pás; viktoriánskej ženy boli zaťažené mnohými vrstvami oblečenia, vrátane košele so
šnúrkou vo výstrihu, korzetom a korzetovým krytom, spodnou spodničkou, oblúkovou sukňou cez
spodničku a nakoniec šatami; v druhej pol. 19.st. rôzne sa experimentovalo s variantmi, korzet,
pás v spodnej časti trupu, ktorý prenášal záťaž hornej časti na ramená; v neskorom 19.st.
podprsenky nahradili korzet a stali sa najpoužívanejším nástrojom podpory prsníka; počas 20.st. sa
väčší dôraz kládol na módne aspekty podprseniek; pozri nahota, móda
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_brassieres#Rome
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Potnika ako Hadia bohyňa (fajáns, antická Kréta)
podradenosť, podriadenie - pozri krotiteľstvo
područka - accoudoir; drevená prepážka medzi jednotlivými stallami (sedadlami chórovej lavice)
podsebitie - z výrazu – „biť pod seba“
-obranná, často drevená alebo hrázdená chodba alebo medzipodlažie, ktoré zakončuje hradbu
alebo budovu, v prípade obrannej veže - obergarden; podsebitie zavesené na konzolách alebo
krakorcoch; vyložené pred lícnu časť stavby, ktorú má brániť v tzv. mŕtvom priestore; porovnaj
mašikuli; pozri opevnenie, opevnený kostol
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H. Wierix: Kanaánka (16.-17.st.)
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F. B. Zvěřina: Čierna veža Solimanova v Hercegovine (19.st.)
podstavec - sokel; pozri podnož, krepidóma, piedestál, pódium, stipes, postament; pozri kandelábrový stĺp
podstavec kamenársky - pozri kamenárske kozy
podstavec sochársky - pozri koza 4
podstienok - priedomok/zápraží
podstolina - jeden z možných slovenských výrazov pre trnož
podsvetie - podzemná ríša mŕtvych; pozri limbus, peklo; Wild Hund/Wilde Jagd, jazero Avernus
l. v egyptskej mytológii: „Západná ríša“ s 42 bohmi; mŕtvi do podsvetia sprevádzaní bennu a
prežarovaní slnečnými lúčmi boha Rea; pozri tzv. sieň oboch právd, váženie srdca, nepravé dvere,
vínny lis; bennu, Aker, Amset, Anupev, Apop, Kebhut, Kebehsenuf, Usírev, Nebthet, Nefertum,
Neit, Selket, Thovt/Thot, Šesmu; chrám zádušný, Knihy mŕtvych
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2.v gréckej mytológii neskoršie rozdelené na Tartaros (sídlo hriešnikov) a elysium (sídlo
blažených), časť najhlbšia pomenovaná po bohu večnej tmy Erebovi; obkolesené štyrmi riekami:
Acherón, Styx, Léthé, Kokytos; s vládcom podsvetia Hádes a jeho žena Persefoné, prievozníkom
Charón, ktorému duše mŕtvych zaplatili mincou - obolus; podsvetie chránil pes Kerberos spolu
s Chimairou; sprievodcom podsvetím bol Hermes (pozri Hermes Psychopompos); duše súdili
bratia Aikos, Mínós a Rhadamanthys, synovia Európé a Dia; duše mŕtvych odnášali do podsvetia
harpye; podsvetnými bohmi boli aj Thanatos, Hekaté, strážkyňa podsvetnej brány; v podsvetí
sídlili aj Sirény; vo všeobecnosti je podsvetie predstavované Kerberom; pre potešenie duší
mŕtvych rástli na podsvetných lúkach asfodel, ktorého hľuzy boli aj potravou zosnulých (kto
zjedol potravu v Hádovej ríši, nesmel sa vrátiť medzi živých; porovnaj pitie vody z rieky Léthé
alebo heslo granátové jablko); pozri Euronym; Danaidy, Tantalos, Sizyfos, Dioskurovia; Adonis;
Psyché, Orfeus, Herkules, Sizyfos, Theseus; panychida; cyprus, imelo, granátové jablko, blen;
Wild Hund/Wilde Jagd
3.v rímskej mytológii pozri Laverna, Tellus, manes
4.v germánskej mytológii pozri Niflheim (porovnaj Valhala), Helheim, Loki
5.v tráckej a dáckej mytológii pozri Zalmoxis/Gebeleizis
6.v slovanskej mytológii pozri Morana, Veles, Bujan
7.v Starom zákone pozri Abaddon
8.v kresťanstve pozri Lucifer, peklo, infierno
9.v mexickej mytológii pozri Xolotl, Xibalba
10. indiánsky kmeň Hopiov a Zuniov pozri kačina
11.v chetitskej mytológii pozri Lelvani/Lelwani
12.v mezopotámskej mytológii v podsvetí nadobúdajú zosnulí vtáčiu podobu (pozri Lurker: vták)
pozri posmrtný život, kľúč, cyprus, korytnačka (Baleka), Avernus; kôň, holub/holubica, Euronym
(Biedermann); víno (Becker); lemurovia/larvovia/zakuklenci; bohovia podsvetia, kríž
nerovnomerný, vertikála; mŕtvy; kríž nerovnoramenný,
https://www.google.sk/search?biw=1858&bih=995&q=Hans%2BRottenhammer&tbm=isch&imgi
l=-8in_iGKOtUYM%253A%253BRUgSYT37SPkjKM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fargusvlind
er.wordpress.com%25252Ftag%25252Fjan-brueghel-dejonge%25252F&source=iu&pf=m&tbs=simg:CAESEgnD5qidDr12pSH8KHbghNQxNw&fir=8in_iGKOtUYM%253A%252CRUgSYT37SPkjKM%252C_&usg=__7SNuJbV4YFlgL9T3nSmP_u5cPE%3D&ved=0CEAQyjc&ei=-T92VIO_FavnywOClIBo#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-8in_iGKOtUYM%253A%3BRUgSYT37SPkjKM%3Bhttps%253A%252F%252Fi0.wp.com%252Fi6.ph
otobucket.com%252Falbums%252Fy212%252Fpaverpol%252FArgusvlinder2014%252F201411
%252FChristusInHetVoorgeborchte%252FJanBrueghelDeOudeHansRottenhammerChristusInHet
Voorgeborchte1597OlieverfOpKoperDetail04CompanenVandeDuivel1.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fargusvlinder.wordpress.com%252Ftag%252Fjan-brueghelde-jonge%252F%3B450%3B329
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J. Brueghel I: Aeneas a Sibyla Kumská v podsvetí

J. Brueghel I: Aeneas a Sibyla v podsvetí (1600)
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G. Romano: Alegória nesmrteľnosti (1520)
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L. Giordano: Cháron a Morfeus a ďalšie grécke podsvetné a mytologické postavy
podsvetná brána - brána podsvetná
podsvetné rieky - Acherón, Styx, Léthé, Kokytos; porovnaj rajské rieky
Heinz-Mohr v súvislosti s heslom rieka: štyri rajské rieky majú ďalej obdobu v štyroch riekach
pekla, ktoré kresťanská poézia prijala z gréckej mytológie: Styx (rieka hrôzy), Acheron (rieka
bolesti, do ktorej sa vlievali rieky Kokytos a Pyriflegeton), Cocytus/Kokytos (rieka bied),
Phlegeton (rieka ohňa) a Lethé
Hall: štyri podsvetné rieky sa nazývali Acherón, Styx, Pyriflegethón a Kokýtos; Dante z nich
urobil stupne trestu pre duše v pekle; Danta a Vergilia previezlol styžským močiarom Flegias; ale
tradičným prievozníkom bol Chárón; v ranokresťanských zobrazeniach Posledného súdu, najmä
byzantských, vyteká ohnivá rieka Pyriflegetón spod nôh Krista a vo svojich vodách so sebou do
pekla unáša zatratencov
podsvetní bohovia - pozri podsvetie
podtlač - v polygrafii podkladová plošná alebo čiarková tlač zvyčajne vo svetlej farbe pod obrazom alebo
textom; slúži na dekoráciu alebo ako ochrana pred falzifikovaním cenných tlačovín; typickou
podtlačovou farbou je hneď (pozri pigmenty a farby hnedé)
Baleka: v grafike umeleckej plocha farebného tónu tlačená z osobitného štočku; tvorí podklad pre
vlastný štočok s grafickým vyobrazením; otlačok je potom dvojfarebnou tlačou (pozri farebná
tlač; chiaroscuro); v grafike užitej môže byť tón a chemické vlastnosti podtlače (stálosť voči
svetlu) ochranným prostriedkom proti napodobňovaniu napr. bankoviek, cenných papierov ap.;
pozri padelok, reagenčná farba
podunajská škola - nem. Donauschule; tiež dunajská škola
-neskorogotický – „barokový“ (termín „barokový“ vyjadruje osobité podmienky umeleckého
vývoja v zaalpskej oblasti) smer v nemeckom maliarstve 16.storočia s centrom v Reissburgu, so
záľubou vo svetle a farbách, so zmyslom pre atmosféru a expresívny kolorizmus (Cranach Ml.,
Huber, A. Altdorfer, Grünewald); maliari vytvorili aj novú formu krajinomaľby, známu ako
Weltlandschaft; rozhodujúci je samotný život prírody a tá prestáva byť iba kulisou v pozadí
figurálneho výjavu; pozri maliarstvo rakúske, maliarstvo nemecké
Baleka: umeleckohistorický termín, ktorý súhrne označuje maliarov a grafikov l. tretiny 16.st. v
oblasti Podunajska (oblasť medzi Regensburgom, Passau a Viedňou) a tiež v oblasti Álp
(Innsbruck, Salzburg); termín označuje iba príbuznosť štýlu, nie umeleckú školu vo vlastnom
zmysle, ktorú táto skupina autorov nikdy nevytvorila; diela vyrastali z neskorogotického
maliarstva a grafiky; spoločné rysy im dala nová výrazovosť a najmä nová predstava sveta,
človeka - jedinca, ktorej podložím bol objav Ameriky, reformácia, Koperníkove zákony, v umení
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potom vplyv M.Pachera a najmä Dürera, Giorgionove podnety týkajúce sa priestoru, svetla,
žiarivosti farieb a porozumenia prírode; spoločné rysy v maľbe viedli k termínu podunajská
škola/podunajský sloh/dunajský sloh; odklon od stredovekého obrazového a tým aj svetového
názoru, príklon k bezprostrednejšiemu, intímnejšiemu podaniu zmyslového zážitku (často až na
hranici kozmických vízií) zahrnoval aj (v tom čase) nezvyčajný záujem o krajinu (pozri
krajinomaľba), ktorá bola hlavným nositeľom obrazového obsahu vo figurálnych výjavoch;
príznačným rysom bol aj zmysel pre miniatúrny spôsob podania tvaru a tomu zodpovedajúci
technický postup (R.Frueauf); silný vplyv na myšlienky a predstavivosť podunajskej školy mal
okruh humanistov, ku ktorému patril básnik C.Celtis, R.Reuss, diplomat J.Cuspian aď., ktorí vo
Viedni založili po vzore florentskej platónskej akadémie (pozri accademia) Učenú podunajskú
spoločnosť, zameranú tiež na poznanie a rozvíjanie antického kultúrneho a myšlienkového
dedičstva; s prevratným významom je späté dielo A.Altdorferovho okruhu (E.Altdorfer, R.Frueauf
ml., W.Huber, N.Beue, N.Forster, H.Leue, M.Felesen); Altdorferov okruh spája živé podanie
krajiny, ktorá v detailoch odráža flóru aj faunu Podunajska; po odchodu z Viedne jednotliví
členovia okruhu našli v svojich dielňach sústreďovali stúpencov nového výtvarného nazerania
(N.M.Deutsch, A.Hirschvogel, Ostendorfer)
Dudák: vrcholné obdobie rakúskeho a juhonemeckého umenia (oblasť medzi Regensburgom a
Viedňou) v 1.pol. 16.st. v období manierizmu; prejavuje sa najmä v maliarstve; typické je
vyjadrenie romanticko-rozprávkového prežitku prírody; prínosom podunajskej školy je objav
podunajskej krajiny s hustou listnatou a ihličnatou vegetáciou; v českých krajinách bol
podunajskou školou ovplyvnený najmä Majster litoměřického oltára; maliarstvo podunajskej
školy ovplyvnilo aj sochárstvo a architektúru; architektúra podunajskej školy sa vyznačuje
dynamickosťou a budovaním celistvého priestoru; to je dané užitím zložitých neskorogotických
klenbových konštrukcií (najmä klenba hviezdová a krúžená); vo výzdobe stavieb sa uplatnili
vegetatívne motívy; v českých krajinách boli architektúrou podunajskej školy ovplyvnení najmä
architekti neskorogotických juhočeských kostolov (Kájov, Rožmberk, Dolní Dvořiště, Prachatice
a ď.) a kráľovský architekt Benedikt Ried/Rejt
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_del_Danubio
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Podunajská škola, maliar z 1. štvrtiny16. storočia: Tróniaca Madona so svätou Barborou (?) a
svätým Antonom (1490-1520)
Podunajsko - pozri kalenderberská kultúra
podval/podvlak - nosný trám pod trámami stropnými; v podhľadu plasticky vystupuje; v stredoveku zdobený
maľbou alebo rezbou; pozri architráv
Dudák: mohutný stropný trám, na ktorom sú uložené jednotlivé stropné trámy; plasticky vystupuje
zo stropu, často máva aj dekoratívnu funkciu, je rôzne profilovaný, vyrezávaný, maľovaný; pozri
strop záklopový, strop tabuľový/táflovaný
podvod - pozri zlodej, lúpež
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Caravaggio: Hráči kariet (1594-1595)

V. de Boulogne: Vojaci hrajúci karty a kocky. Podvod (1618-1620)
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G. de La Tour: Podvodník s pikovým esom (1630)

J. Cossiers: Hazardná párty (17.st.)
podvodná napodobenina - plagiát; pozri falzifikát
podzemná kobka - časť väzenia, určená ako zostrený trest
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J. Tintoreto: Sv. Rocha vo väzení navštívi anjel (16.st.)

W. Schubert van Ehrenberg a Hieronymous Janssens: Interiér žalára s elegantnými postavami
(1645)
podzemná sieň - sieň podzemná
podzemné pohrebisko - pohrebisko podzemné
Podzimný salón - Jesenný salón
Poelemberg/Poelemburg - Cornelius van Poelenburgh
Poerson Charles - (1667); francúzsky maliar 17.st., žiak Simona Voueta, ktorý dlho udržiaval jeho štýl; Ch.
Poerson prijímal veľa náboženských objednávok; bol zapojený do práce na sérii štrnástich tapisérií
pre Notre Dame v Paríži v období 1638 a 1657; pozri francúzski maliari 17.st., francúzske
tapisérie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Poerson
https://www.google.sk/search?q=Charles+Poerson&espv=2&biw=1846&bih=995&tbm=isch&im
gil=yg1ChERAAm_PpM%253A%253B19xKWEzBPZ5QM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.galerieheim.ch%25252Foeuvredetails3.php%25253Fid_oeuvre%2525253D130%25252526lng%2525253D2&source=iu&pf=m&
fir=yg1ChERAAm_PpM%253A%252C19xKWEzBPZ5QM%252C_&usg=__O6Uy5vNWf3L5HgV2us3R0vqnDKI%3D&dpr=1&ved=0CCwQyj
c&ei=dESwVKqGNsfjapeSgJAI#imgdii=_&imgrc=yg1ChERAAm_PpM%253A%3B19xKWEzBPZ5QM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.galerieheim.ch%252Fimg%252FPOERSON_Mo
ise-sauve-des-eauxWG.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.galerieheim.ch%252Foeuvredetails3.php%253Fid_oeuvre%253D130%2526lng%253D2%3B1637%3B1300

Ch. Poerson: Otrava Cammy a Sintorixe v chráme Diany (17.st.)
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Ch. Poerson: Narodenie (1667)

Ch. Poerson: Mojžiš vylovený z Nílu (1651-1652)

Heslo PODOBI – POG

Strana 16 z 21

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia

Ch. Poerson (návrh): Zvestovanie (tapiséria zo súboru pre katedrálu Notre Dame v Paríži, 16521654)

Ch. Poerson (návrh): Navštívenie (tapiséria zo súboru pre katedrálu Notre Dame v Paríži, 16521654)
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Ch. Poerson (návrh): Nanebovzatie Panny Márie (tapiséria zo súboru pre katedrálu Notre Dame v
Paríži, 1652-1654)

Ch. Poerson (návrh): Korunovácia Panny Márie (tapiséria zo súboru pre katedrálu Notre Dame v
Paríži, 1652-1654)
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Ch. Poerson (návrh): Korunovácia Panny Márie (detail tapisérie zo súboru pre katedrálu Notre
Dame v Paríži, 1652-1654)
poetizmus - český umelecký smer 20.rokov 20.st. najmä v literatúre a dráme; vo výtvarnej oblasti vychádzal
tematicky aj formou z folklóru veľkomesta, neskoršie sa dostáva v maliarstve do polôh poetického
primitivizmu, poetizácie kubizmu (magický kubizmus), futurizmu, artificializmu; ovplyvnil aj
sochársku a architektonickú tvorbu; (Štýrsky, Toyen, Filla, Obrtel, Stefan, Šíma)
poézia - pozri báseň, verš; dolce still nuovo; kurtoázia; Bragi, Xochipilli; dudok (Becker); kubizmus orfický;
Medovina poézie
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C. Ripa: Alegória Poézie (ilustrácia zo spisu Iconologia)
C. Ripa: Alegória Ľúbostnej poézie (ilustrácia zo spisu Iconologia)

A. Kauffmanová: Alegória poézie a hudby
poézia automatická - automatická poézia
poézia epická - pozri Kalliopé
poézia japonská - japonská poézia
poézia konkrétna - konkrétna poézia
poézia ľúbostná - pozri Erató
poézia lyrická - pozri Euterpé
poézia vizuálna - vizuálna poézia
Poërson Charles-François - (1725); francúzsky barokový maliar; pozri francúzski maliari barokoví
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Po%C3%ABrson
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Ch.-F. Poërson: Kázanie svätého Petra v Jeruzaleme (1642)
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