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Vittore Carpaccio 

 

Přesný rok narození Vittore Carpaccia, představitele ranného renesančního malířství, 

není znám. V literatuře je možné nalézt několik různých letopočtů, které by se daly shrnout do 

rozmezí let 1455 – 1472. Stejně sporné je i místo jeho narození. Autoři slovinských publikací 

uvádějí jednoznačně Koper. Zde je dokonce k vidění údajný Carpacciův rodný dům 

(Carpacciův trh, č.6). V pracích ostatních autorů jsou však uvedeny Benátky, kde malíř také 

roku 1526 zemřel. 

Jeho tvorba bývá často přirovnávána k dílu bratří Gentila a Giovanniho Belliniů, kteří 

jsou zároveň považováni za jeho učitele a vzory. Mezi dalšími umělci, kteří měli na jeho práci 

vliv je nutné jmenovat alespoň Antonella da Messinu, či Jacometta Veneziana. 

Ačkoli nebyl Carpaccio ve své době považován za nejvýznamnějšího malíře, měl 

dobré jméno a o zakázky neměl nouzi. Na přelomu 15. a 16. století patřil k jedněm 

z nejvýznačnějších autorů gigantických pláten – tzv. teleri. Tyto, většinou výpravné scény, 

zdobily nejčastěji tzv. scuole, sídla různých náboženských bratrstvech a cechů. Jeho 

nejrannější tvorba se zároveň stala jeho nejvýznamnější. Je trochu překvapivé, že pouze jedna 

zakázka byla pro tzv. scuolu grande a to cyklus pro Scuolu Grande di S Giovanni Evangelista 

„Zázraky svatého kříže“ (1494, Benátky, Galleria dell‘Accademia). Ostatní pak byly určeny 

už jen pro tzv. scuole piccole. V letech 1490 – 96 vytvořil serii 9 obrazů ze života sv. Uršuly, 

určené pro Scuolu di Sant Orssola, z nichž za nejpovedenější je označován „P říjezd svaté 

Uršuly do Kolína nad Rýnem“ (Benátky, Galleria dell‘Accademia). Právě na tomto cyklu lze 

pozorovat vývoj v Carpacciově umění. Prostor plátna je plně využit. Autor byl znám užíváním 

dřevorytových předloh pro správné zachycení budov. Právě ve jmenovaném díle použil 

předlohy objektů z východního středomoří. Pracoval zcela v duchu geometrické perspektivy, 

což dodává obrazům dobrou hloubku prostoru, avšak tento správný efekt a celkový dojem 

narušuje viditelná strnulost postav. Ačkoli se mu během let, v kterých pracoval na tomto 

cyklu, podařilo do jisté míry techniku zlepšit, obrazy působí více harmonicky, barevné 

spektrum je hlubší, zářivější a citlivěji volené, nutno poznamenat, že se mu nikdy nepodařilo 

vyrovnat se umělcům vrcholné renesance. 



V podobném duchu jsou pak další plátna, která Carpaccio vymaloval pro Scuolu di 

S Giorgio degli Schiavoni v letech 1502 – 1508. Na rozdíl od cyklu o sv. Uršule se zde jedná 

o 4 samostatné skupiny scén. Individuální pojetí kompozic je v každém případě zdařilejší. 

Zajímavostí zde je nepochybně to, že se jedná o jedinou skupinu jeho benátských pláten, které 

se nacházejí stále na svém původním místě. 

Během roku 1507 asistoval Giovannimu Bellinimu při tvorbě velkého historického 

cyklu v hlavním radním sále Dóžecího paláce. 

Asi od roku 1510 získával Carpaccio stále častěji zakázky od provinčních 

objednavatelů. Byla to města jako Koper, Piran, Brescie nebo Pozzale di Cadore 

v Dolomitech. Byl preferovaným umělcem u specifické sociální skupiny, kterou tvořil 

vládnoucí benátský patriciát, ale i vedoucí představitelé benátského humanismu a inteligence. 

Mezi dárci jeho metropolitních oltářních děl byly i příslušníci dalších, vcelku rozdílných, 

stavů. Šlo například o patricijskou rodinu Sanuto, měšťanské rodiny Ottoboni, Licinio, ale i 

bratrstvo řemeslníků Scuola dei Tessitori di Lana (bratrstvo soukeníků). Kromě Benátek měl 

kontakty i se členy knížecích rodin v italském vnitrozemí. Pro toto prostředí byl údajně určen 

obraz „Portrét mladého rytíře“   (1510, Madrid), který bývá dáván do souvislosti s rodinou 

della Rovere z Urbina, nebo s aragonskou dynastií v Naples. Tímto dílem proslul, neboť je 

považováno za první portrét celé postavy, toto pojetí později dovyvinul Titian. Nicméně i ve 

vnitrozemí tvořily většinu zakázky od mnohem nižších stavů, například zbožné bratrstvo 

v Udine, nebo kostel Grumello de Zanchi blízko Bergama. 

Na sklonku své tvorby se Carpaccio ve čtyřech plátnech pro Scuolu di S Stefano, 

v letech 1511 – 1520, pokusil přiblížit svou práci požadavkům renesančního umění 16. století. 

Například postavy jsou sdruženy do více kompaktnějších skupin, ale nutno poznamenat, že 

byl ve své snaze jen středně úspěšný, když jen pro srovnání zmíním, že ve stejné době 

dokončil Titian své „Zrození Venuše“. Co se týká oltářních obrazů, většinu zakázek tohoto 

typu získal až v posledních 15 letech života, tedy na jeho sklonku. 

V závěrečném shrnutí jeho tvorby, by se dalo říci, že Carpaccio byl v době svého 

vrcholu, tedy v 90. letech 15. století, uznávaným malířem, oblíbeným především výše 

jmenovanými okruhy středních vrstev. Rychlý vývoj v technice a pojetí malířského umění na 

přelomu 15. a 16. století se mu však nepodařilo zcela zachytit a byl, bohužel, zastíněn novými 

osobnostmi tohoto období.    

V současné době by měla být v Koperu k vidění tato Carpacciova díla:  

♦ Madona s děťátkem na trůně mezi sv. Zachariášem, Janem s berlou, Sebastianem, 

Ludvíkem a Nazariem a třemi andílky (1516, katedrála sv. Nazaria, zajímavostí 



tohoto plátna je model Koperu z počátku 16. století, který je položen na levé ruce 

sv. Jana, tento model je považován za nejstarší vyobrazení města)  

♦ obraz s neznámým námětem ( kostel sv. Tomáše) 

♦ Svatý Antonín (Villa di Sant‘Antonio) 

Další obrazy pak lze vidět v městském muzeu: Prorok Jeremiáš, Prorok Zachariáš, 

Vjezd starosty Sebastiana Contariniho do Koperu) 

 

V některých průvodcích je uváděn ještě kostel sv. Anny, název obrazu však uveden 

není. 
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