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Veronese, vlastním jménem Paolo Caliari, se narodil roku 1528 

ve Veroně, čemuž vděčí za svůj přídomek. Na svět přichází jako 

nejmladší z 5 dětí Cateriny a Gabriela Caliarových. Od otce, 

kameníka, který se vyznal v sochařství a architektuře, se učil 

modelovat hlínu, ale především od něj přejal prostorové cítění, které 

je v jeho tvorbě dokonale využito. 

Veronese se učil u malíře Antonia Badila, u kterého si osvojil 

klasický střídmý styl. Do jeho ateliéru přichází roku 1541 a zůstává zde tři roky. Díky svým 

nadprůměrným schopnostem se stává mistrovým prvním pomocníkem. Ve svých sedmnácti 

letech je Caliari považován za jednoho z nejoriginálnějších veronských malířů a postupně 

začíná být známý i mimo Veronu.1 

Většina badatelů uznává rok 1551 za dobu vzniku fresek ve vile Soranza, kterou si 

v Trevisu dala vybudovat benátská patricijská rodina Soranzových. Společně s Veronesem tu 

pracoval Giambattista Zelotti. Výzdobou je pověřil stavitel vily, vojenský architekt Michele 

Sanmicheli. Vila byla počátkem 19. století zbořena a z její výzdoby se zachovalo 

118 fragmentů, které se ale rozptýlily po Evropě i po Americe a dnes už se ví jenom 

o několika z nich.2 

Roku 1552 byl kardinálem Erculem Gonzagou pozván do Mantovy, aby se zúčastnil 

konkurzu na oltář pro tamní katedrálu, který vyhrál a v následujícím roce proto odjíždí do 

Benátek.  

S pomocí svého známého, preláta Ponchina, získal zakázku na dekoraci tří sálů Velké rady 

v Dóžecím paláci. I přes své mládí3 je v Benátkách přijat jako uznávaný tvůrce. 

O tři roky později se Veronese natrvalo usadil v Benátkách a otevřel si svůj ateliér 

nedaleko náměstí Santi Apostoli4. Následující rok (1556) začal pracovat na dekoraci klenby 

Velkého sálu v knihovně sv. Marka. Téhož roku převzal z Tizianových rukou zlatý řetěz za 

tyto malby a zároveň začíná malovat fresky v sakristii kostela San Sebastiano.5  

                                                 
1 Největší malíři č.59, s. 3 
2 Piovene, Guido – Veronese, s. 83 
3 V té době mu bylo 25 let. 
4 Dnes tato čtvrť nese název Cannaregio. 
5 Největší malíři č.59, s. 3-4 
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Roku 1560 navštívil Řím a poté začal dekorovat vilu, kterou vystavěl Marcantonio Barbaro 

v Maseru6 podle návrhu architekta Palladia. Od té doby je považován za jednoho z největších 

benátských mistrů po boku Tiziana a Tintoretta. 

V roce 1562 ho pověřili řeholníci z kláštera San Giorgio Maggiore vytvořením rozměrné 

kompozice, která měla zdobit refektář. Díky tomu vzniká malba Svatba v Káni Galilejské.7 Ze 

stejného roku pochází také obraz Mučednická smrt sv. Prima a sv. Feliciána, vytvořený pro 

benediktinský klášter v Praglii a dnes chovaný v muzeu v Padově. Tento rok si mniši 

z kláštera v San Benedetto Po objednali tři oltářní obrazy, z nichž se zachovaly jen dva: 

Sv. Mikuláš svěcen na biskupa v Myře v londýnské Národní galerii a Madona se zjevuje 

sv. Antonínovi opatu a sv. Pavlovi v New Yorku.8 

Roku 1566 se Caliari oženil s Elenou Badilovou, dcerou Antonia Badila, a měli spolu čtyři 

děti. 

V roce 1571 klášter dominikánů při bazilice Santi Giovanni e Paolo pověřil Caliariho 

realizací nové malby pro refektář na místě Tizianova díla, které bylo zničeno požárem. Dílo 

nazvané Poslední večeře Páně bylo dokončeno o dva roky později, kdy se rozpoutal proti 

umělci proces inkvizičního tribunálu. Veronese poté změnil název díla na Hostinu v domě 

Léviho.9 

Veronese pracoval jak pro kostely, tak i pro knížecí paláce. Až do konce svého života byl 

tak zavalen prací, že musel mnoho nabídek odmítat. Aby stačil zdolat všechny úkoly, 

zaměstnával řadu pomocníků a žáků. 

Veronese zemřel 19. dubna 1588 a byl pochován v kostele San Sebastiano v Benátkách.10 

 
Dílo 

Paolo Veronese je posledním reprezentantem ideálů vrcholné renesance. Má nadání 

harmonicky sladit obrovskou zalidněnou kompozici. Má tzv. benátský cit pro barvu – nenapo-

dobitelný dekorativní smysl pro barvu. Jeho díla prozrazují, že studoval manýrismus a místy 

na něj měla i vliv díla Tintorettova. 

Měly na něj vliv i kontakty a spolupráce s architekty Sanmichelim, Sansovinem 

a Palladiem, jejichž stavby znázorňoval často na pozadí svých obrazů, kde je zakomponoval 

do krajin táhnoucích se do vzdušných dálek. Tato praxe vyzrála v úžasných prostorových 

                                                 
6 Vila se nachází mezi Benátkami a Trevisem. 
7 Největší malíři č.59, s. 5 
8 Piovene, Guido – Veronese, s. 84 
9 Více se tomu věnuji u popisu samotného obrazu na str. 4-5 
10 Největší malíři č.59, s. 5 
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variacích maserských fresek. Mytologická tematika, klamné vidiny, přeludné krajiny, 

momentky z každodenního života, astrologické motivy i odvolávky na antiku se tu spojily 

s moderním smyslem pro přírodu a vyústily v oslavu atmosféry a světla, laděnou tak poeticky 

a vyjádřenou uměleckou citlivostí. V pozdějších dílech kladl důraz na prosvětlenost atmosféry 

a přisuzoval větší význam lidským postavám.11 

Veronese klade již ve svých prvních dílech mimořádný důraz na architektonické prvky, 

jeho umění vstupuje do benátské tradice kompozic „en frise“.12 Aby vytvořil dojem 

prostorové hloubky, nepoužívá jen perspektivu, k odlišení jednotlivých prvků mu slouží také 

barva. Právě barvou si pomáhá při vytváření prostoru, protože rozmanité koloristické odstíny 

vytvářejí různé úrovně kompozice. Veroneseho barvy jsou poklidné a radostné. V jeho dílech 

nalezneme radost a zvláštní duševní vyrovnanost.13 

Umělcův procítěný, radostně laděný realismus inklinoval k narativnosti, ale zároveň dbal 

vždy o to, aby detaily (v podobizně třeba kniha, soška, či cokoli jiného; na plátně s mnoha 

figurami zase např. záběr ze všedního života) nikdy nenarušily uváženou jednotu celku; tento 

styl je příznačný i pro umělcovy kompozice alegorické, historické a náboženské. 

Veronese byl dovršitelem klasického benátského malířství. Jako malíř smyslné životní 

radosti benátského kultu krásné formy a barvy tvořil lehce a rychle bez problémů 

a pochybností. Jako kolorista patří k předním mistrům světové malby; na jeho průzračnou 

světlou dekorativní barevnost navázali v 18. století malíři rokoka.14 

 

                                                 
11 Piovene, Guido – Veronese, s. 86 
12 V kompozici jsou všechny postavy umístěny do prvního plánu, v hloubi obrazu pak vidíme stavby, přičemž   
scéna v popředí je oddělena od scény v pozadí 
13 Největší malíři č.59, s. 28-30 
14 Levey, Michael Stručné dejiny maliarstva, s. 144-145 
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Galeria dell’Accademia v Benátkách 

Hostina v domě Leviho  

 

Tuto malbu vytvořil Veronese pro refektář benátského dominikánského kláštera Santi 

Giovanni e Paolo, kde nahradila Tizianův obraz zničený při požáru. Donátorem byl 

pravděpodobně Andrea Buono, mnich tamějšího kláštera. Obraz odvezli r. 1797 Napoleonovi 

vojáci do Paříže, ale r. 1815 se opět vrátil do Benátek. Původně znázorňoval Poslední večeři. 

Odlišný smysl mu dal sám Veronese, když se musel ospravedlňovat před inkvizicí15, protože 

začlenil do evangelijního příběhu některé postavy chovající se prý příliš volně a nepatřičně 

a že se obraz neshoduje s textem Evangelia. Poté, co mu bylo uloženo opravit a „na pravou 

míru uvést“ obraz, změnil jeho název na Hostinu v domě Leviho, neboť to byl banket, jehož se 

sice účastnil Kristus, ale pořádali ho bohatí farizejové a publikáni, takže bylo možno připustit 

přítomnost tak podivných osob, jako jsou šašci, trpaslíci, „opilci a Němci“. Na této malbě 

právě tak jako na jiných podobných obrazech se vykladači pokoušeli identifikovat některé 

postavy: muže vpravo, „v rohu s ubrouskem na rameni“ byl pokládán za donátora; postava 

v popředí, stojící vedle černouška a trpaslíka, se obvykle vydává za umělcův autoportrét. 

Obraz byl údajně koncem 17. století restaurován, protože byl poškozen při požáru; šlo asi 

o úkon, při kterém bylo nutno plátno rozříznout na tři části, svinout je a uložit do bezpečí.16 

 
Zasnoubení svaté Kateřiny 

                                                 
15 Inkviziční soud proběhl v červenci roku 1573. 
16 Piovene, Guido – Veronese, s. 114 
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Obraz se původně nacházel na hlavním oltáři 

benátského kostela Santa Caterina. Silné zdůraznění 

schodů a postav v popředí je harmonické s velmi 

slabým zobrazením andělů a cherubínů, kteří se 

vynořují z šedo-zlatých mraků nebeského království 

v pozadí. Spojení dvou rovin barev představují dva 

cherubíni, kteří se drží mučednické palmy a nebeské 

koruny nad Pannou Mariou a sv. Kateřinou, zatímco 

anděl dole zvedá svou hlavu a nabízí své paže 

k obdržení znamení a odměny mučednictví. Všichni 

tři jsou zobrazeni s Apollónskou čistotou proti inten-

zivnímu modrému nebi.17 

R. 1960 byla na původní místo v kostele Santa 

Caterina umístěna kopie, kterou namaloval B. Tiozzo.  

Originál se nachází v Benátkách v Galeria dell’Accademia.18 

 
Alegorie bitvy u Lepanta 

V dolní části obrazu znázornil umělec bitvu u Lepanta (která se odehrála r. 1571) a v horní 

polovině namaloval výjev odehrávající se za asistence andělů: světci Petr, Roch, Justina 

a Marek tu představují Panně Marii postavu zahalenou do bílého pláště představující buď 

Benátky nebo Víru. Dílo pochází z kostela San Pietro Matire na Muranu.19 

 
Svatá rodina se světci 

Na obrazu typu „svaté konverzace“ znázornil umělec po boku Madony s dítětem 

sv. Josefa, na oltářní menze malého sv. Jana a dole sv. Justinu, sv. Františka a sv. Jeronýma. 

Plátno pochází ze sakristie benátského kostela San Zaccaria. Roku 1797 byl obraz odvezen 

Napoleonem do Paříže, ale roku 1815 byl vrácen zpět do Itálie. K tomuto obrazu existuje 

několik replik.20 

 

                                                 
17 http://www.wga.hu/frames-e.html?/tours/venetian/4cather1.html 
18 Piovene, Guido – Veronese, s. 105 
19 Piovene, Guido – Veronese, s. 113 
20 Tamtéž s. 104 
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 V této galerii se dále nachází obrazy jako Korunování Panny Marie, Nanebevzetí Panny 

Marie, Proměnění Páně, Zvěstování, Herkules a Ceres vzdávají hold Benátkám a několik 

dalších děl.21 

 
Dóžecí palác 

Roku 1553 získává Veronese objednávku dekorací plafondů tří sálů Velké rady v Dóžecím 

paláci. Vzniká tak freska s názvem Jupiter trestá provinění, která zdobí plafond Audienčního 

sálu. Mytologický motiv Veronese přizpůsobil interiéru, v němž je umístěn a vztahuje se 

k odpovědnosti za respektování zákona a dodržování veřejného pořádku, jež na Velké radě 

spočívá. Kompozice je pojata z ptačí perspektivy, což vytváří ohromující dojem, který je ještě 

posílený oválným tvarem obrazu. Společně ještě s obrazem Sv. Marka korunujícího tři božské 

ctnosti, byly r. 1797 na příkaz Napoleona I. odvezeny do Francie a v Benátkách byly 

nahrazeny kopiemi.22 Mezi další obrazy zde umístěných, patří Juno zasypává Benátky dary, 

Mládí a stáří, Potrestání podvodníka a Vítězství ctnosti nad hříchem.23 Práce na stropě síně 

Velké rady byla svěřena Veronesovi, Tintorettovi a Palmovi. Za námět pro svou velkou 

divadelní kompozici si zvolil Veronese Triumf Benátek líčící přepychově vystrojenou 

královnu Jadranu, jak sedí mezi dvěma tordovanými sloupy uprostřed bohů nad zástupem 

urozených dam a pánů, zatímco na balkóně a na zemi se hemží zástupy vojáků a prostého 

lidu.24  

Roku 1575 byl Veronese pověřen 

výzdobou stropu v síni Kolegia. Práci 

provedl v letech 1575-77 spolu s bratrem 

Benedettem a dalšími pomocníky. Ve 

třech hlavních polích uprostřed je 

zobrazen Benátský lev mezi Marsem 

a Neptunem, přičemž tato kompozice je 

z celé výzdoby nejznámější, reprodukuje 

se často pro alegorickou postavu 

Benátek, dále Víra a Benátky zosobněné 

postavou vládkyně trůnící nad 

Spravedlností a Mírem. V kazetách obklopujících tyto ústřední kompozice znázornil osm 

                                                 
21 Tamtéž s. 139 
22 Největší malíři č.59 s.6 
23 Piovene, Guido – Veronese, s. 89 
24 Dějiny umění VI. s. 124 
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alegorií Ctnosti: Mírnost, Prostotu, Vlídnost, Věrnost, Blahobyt, Bdělost, Dialektiku 

a Štěstěnu.25 V síni Kolegia se také nachází obraz s názvem Únos Európy.  Hlavní výjev tvoří 

Európa sedící na nepravém býku, který jí líže nohu jazykem. Některé dvorní dámy Európu 

podpírají, jiné ji zdobí květinami, nahoře poletují amorkové a shazují kvítí. Vpravo pak 

znázornil umělec další momenty mytologického námětu. Pozměněná replika se nachází 

v Římě, a existují i další dochované verze – v Londýně, Drážďanech, Vídni atd.26 

                                                 
25 Piovene, Guido – Veronese, s. 117 
26 Tamtéž s. 118 
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 Malby na stropě síně Kolegia 
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Obrazy v kostele San Sebastiano 

Veroňan Bernardo Torlioni, převor kláštera San Sebastiano, pověřil Paola roku 1555 

nástropní výzdobou chrámové sakristie. Střed stropu zdobí velké plátno s Korunováním 

Panny Marie.   Kolem tohoto ústředního výjevu 

a kolem čtyř podélných obrazů s postavami 

evangelistů, které obklopují hlavní kompozici, 

rozmístil Veronese dekorativní motivy s amorky 

a šerosvitnými groteskami. Restaurace provedená 

v 1962-5 odhalila kolem hlavní kompozice na 

menších dřevěných deskách šerosvitné malby 

provedených žlutou hlinkou (Judita, Vraždění 

neviňátek, Kain a Abel, Obrácení sv. Pavla, David 

a Goliáš), čtyři malby žlutohnědou hlinkou (Adam, 

Eva, Vyhnání z ráje, Stvoření ženy) a čtyři ženské 

alegorické postavy červenou hlinkou.27 Malby 

v sakristii prozrazují všechny přednosti Veronesovy malby; monumentální koncepce působí 

slavnostně, pohyby a postoje jsou podány s lehkou nenuceností; v barevnosti však nezapřel 

své veronské počátky. I když přilnul k smyslnému kouzlu benátského koloritu, nepřevzal jeho 

příznačný zlatistý tón, ale zůstal věrný teplé 

stříbřité dominantě veronského malířství 

a průsvitné barevnosti fresky. Veronese 

pracoval s přírodním denním světlem, studoval 

jeho účinky a jeho souhru s atmosférou.28 

Když byl Veronese s prací v sakristii hotov, 

byl pověřen vytvořením obrazů na chrámový 

strop. Výzdobu tvoří tři velká plátna zasazená 

do stropu. Představují příběhy ze starozákonní 

knihy Ester, které jsou předobrazem radosti 

a strasti Panny Marie. Prvním obrazem 

umístěným blíže ke vstupu je Ester přivedená k Asverovi, na střední kompozici je zobrazen 

Asver korunující Esteru, námětem třetí malby je Mardocheův triumf. Plochy a orámovaná 

pole obklopující tato plátna ozdobil Veronese girlandami a ovocnými plody, andílky, 

                                                 
27 Piovene, Guido – Veronese s. 91 
28 Encyklopedie světového malířství, s 360 



 10 

ženskými postavami a jinými dekorativními motivy provedenými šerosvitnou malbou na 

dřevěném podkladě. Esteřiny „příhody“ pokládají dějepisci za vrcholová díla Veronesova 

mládí.29 

Dále se zde nachází obraz s názvem Ukřižování, který znázorňuje utrpení sv. Šebestiána,30 

a fresky jako např. Mučednická smrt sv. Šebestiána znázorňující umučení světce, který 

neuposlechl výzvy, aby se zřekl své víry a byl ubit sochory. Další malbou je Sv. Šebestián 

povzbuzuje sv. Marka a sv. Marcelliana, aby snášeli utrpení pro víru, který je umístěn na 

stěnách apsidy. Jsou zde zobrazeni světci vyvedení z budovy prétoria, kteří jsou doprovázeni 

zoufalou matkou a trpícím otcem, podpíraným služebníky. Vedle nich jsou zarmoucené 

manželky s dětmi v náručí 

a uprostřed jim sv. Šebestián u-

kazuje cestu k nebeské slávě. 

Dříve se zde nacházel také o-

braz s názvem Sv. Šebestián 

před Diokleciánem. 31 

Na hlavním oltáři je umístěn 

obraz Madona na nebesích, 

sv. Šebestián a další světci. 

V horní části je znázorněna 

Madona s dítětem, obklopená 

anděly, a dole ji uctívají sv. Kateřina, sv. Alžběta, sv. Jan Křtitel, sv. Šebestián, sv. Petr 

a sv. František. Kromě sv. Kateřiny a Madony s dítětem vyobrazil umělec v pravé polovině 

obrazu řeholníka, který byl identifikován jako Michel Spaventi, což byl příslušník řádu 

jeronymitů z kláštera San Sebastiano. 

Veronese je zároveň autorem maleb na varhanech v tomto kostele. Jedná se např. o malby 

jako Obětování Ježíše v chrámu, Bethesdský rybník, Narození Páně, Sv. Jeroným atd.32 

 
Santi Giovanni e Paolo 

 
Tři oválná plátna - Klanění pastýřů, Nanebevzetí Panny Marie a Zvěstování - byla původně 

umístěna v kostele Santa Maria dell’Umiltà, který byl 1806 zrušen a obrazy, zprvu svěřené 

                                                 
29 Piovene, Guido – Veronese s. 91-2 
30 Tamtéž, s. 111 
31 Tamtéž, s. 106-7 
32 Tamtéž s. 96 
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maltézským rytířům, se dostaly do Vídně, ale po první světové válce se navrátily zpět do 

Benátek a byly umístěny na strop Růžencové kaple kostela Santi Giovanni e Paolo.33  

Obraz Klanění pastýřů byl zřejmě namalován pro kapli hedvábnického cechu v benátském 

jezuitském kostele. Někteří badatelé přisuzují Veronesovi jen postavu Madony, dítěte 

a sv. Josefa. Obraz je značně přemalován.34 

Obraz Nanebevzetí Panny Marie hrál v nástropní výzdobě hlavní roli a byl umístěn nejspíše 

uprostřed. Veronese dílo vytvořil společně nejspíše s Benedettem. 

Dále se zde nachází obraz Klanění tří králů a obrazy čtyř evangelistů (sv. Jan Evangelista, 

sv. Lukáš, sv. Marek, sv. Matouš), které měly původně nepravidelný tvar, prodělaly změny 

formátu a s nimi i zásahy do malířské kompozice. Nejprve se nacházely v Galerii 

dell’Academia. Roku 1929 byly přemístěny do Růžencové kaple tohoto kostela.35 

 
Knihovna sv. Marka 

Výzdobu velkého sálu knihovny svěřila Benátská republika v letech 1556-7 Veronesovi 

a dalším šesti umělcům. Veronese namaloval tři obrazy zasazené do stropu – Slávu, 

Aritmetiku a Geometrii, Hudbu. Jejich přímým předstupněm byly obrazy, které předtím 

vytvořil pro tři síně Rady deseti. Nové alegorické figury které jsou velmi dovedně zakompo-

nované do kruhového formátu, vynesly Veronesovi odměnu v podobě zlatého řetězu. Přiřkla 

mu ji porota v čele s Tizianem a Sansovinem, jmenovaná senátem Benátské republiky.  

Kromě výše zmíněných obrazů zde také nalezneme obrazy dvou filosofů – Platóna 

a Aristotela.36  

 

                                                 
33 Piovene, Guido – Veronese, s. 110 
34 Tamtéž s. 108 
35 Tamtéž s. 126 
36 Tamtéž, s. 92 
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Fresky ve vile Barbaro v Maseru 

Na této vile spolupracoval Veronese s architektem Palladiem. Díky nim tvoří vila jednotný 

celek s přírodou, která ji obklopuje, architektura ladí s malbami a sochami, jimiž je vila 

vyzdobena. Veroneseho fresky zaujímají stěny celkem devíti sálů, objevují se na nich 

mytologické a alegorické motivy, které spočívají na myšlence univerzální harmonie. 

Mistrovskými díly jeho malířského ilusionismu jsou nástěnné malby v této vile, kde skutečný 

a fiktivní prostor splývají v jednotný optický dojem.37 

Nejznámějšími freskami jsou Mladík se psy vracející se z lovu (nejspíše umělcova 

podobizna), Paní Gustiniana Barbaro s psíkem a chůvou (v Olympijském sálu) a Múza 

hrající na tamburínu (v Křížovém sálu). 38 

 

Mimo Benátky se nachází mnoho Veronesových děl na různých místech po Itálii. Jako 

příklad mohu uvést jeho díla v oblasti Benátska: 

Ve Vicenze se jedná o obrazy Madona s dítětem, sv. mučednicí  sv. Petrem a Sv. Trojice se 

sv. Petrem a sv. Pavlem umístěné v Museu Civico. V Santa Coroně pak můžeme vidět obraz 

s názvem Klanění tří králů.39 V bazilice Monte Berico se nachází malba Hostina u sv. Řehoře 

Velikého. Námětem tohoto obrazu je jedna z hostin, které pořádal papež pro chudé. Účastní se 

jí sám Kristus, který je převlečen za poutníka a sedí sv. Řehoři po pravici. Dnešní stav díla 

vykazuje mnoho přemaleb a zásahů restaurátorů.40 

V dómu městečka Montagnana můžeme spatřit obraz Proměnění Páně, který je umístěný 

na hlavním oltáři.  

Veronesovy obrazy se nachází také v Padově. V Museu Civico se nachází např. Anděl (ze 

Zvěstování), Mučednická smrt sv. Prima a sv. Feliciána, Poslední večeře a další. V bazilice 

Santa Giustina můžeme vidět obraz Mučednická smrt sv. Justiny.  

V Trevisu v kostele Santa Maria Maddalena je malba s názvem Kristus se zjevuje 

Magdaléně a Nanebevzetí Panny Marie.41 

 
Mezi další známé obrazy, jejichž originály se dnes nacházejí mimo Itálii, patří např. Svatba 

v Káni Galilejské nebo Večeře v Emauzách: 

 

                                                 
37 Encyklopedie světového malířství, s. 360 
38 Největší malíři č.59 s. 12 
39 Piovene, Guido – Veronese, s. 139-143 
40 Tamtéž s. 114 
41 Tamtéž, s. 141-143 
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Svatba v Káni Galilejské 

 

Tato obrovská malba je zkonstruována jako divadelní scéna, na níž malíř umístil desítky 

postav mistrovsky zachycených v pohybu. Mezi účastníky se nachází Kristus, Marie, první 

učedníci, novomanželé a jejich rodiny, ceremoniáři a hosté. V popředí se nacházejí čtyři 

muzikanti, což jsou portréty čtyř malířů (Veronese v červeném s violou, Jacopo Bassano, 

Tintoretto s houslemi, Tizian v červené s kontrabasem). 42 

Obraz byl určený do refektáře benátského benediktinského kláštera San Giorgio Maggiore. 

Koncem 18. století se stalo Napoleonovou kořistí a byl odvezen do Francie.43 

Dvě kopie, z nichž jedna je obrovská malba a druhá je zmenšenina, se nacházejí 

v Benátkách na ostrově San Giorgio Maggiore ve Fondazione Giorgio Cini.44 

 
Večeře v Emauzách 

Téma tohoto obrazu převzal Veronese z evangelia podle Lukáše. Malířský prostor je zde 

rozdělen na dvě scény, které se odehrávají v různém čase. Na obraze dochází ke křížení 

mnoha perspektivistických linií. Tato malba se dnes nachází v Rotterdamu. 45 

 
                                                 
42 Největší malíři č.59 s. 14 
43 Piovene, Guido - Veronese s. 105 
44 http://www.cini.it/index.php/en/event/detail/1/12/sf_highlight/Cana 
45 Největší malíři č.59 s. 10 
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Mezi další jeho díla patří např. Zvěstování, Hostina v domě Šimona Farizeje, Nalezení 

Mojžíše, Alegorie, z portrétů jsou nejznámější Podobizna urozené dámy a Podobizna Daniela 

Barbara a mnoho dalších obrazů, fresek a děl, které se nacházejí v galeriích a muzeích po 

celém světě. 

 
 
 
 
 
 
 
Seznam použité literatury 
 
Piovene, Guido; Marini, Remigio: Paolo Veronese - Souborné malířské dílo, Odeon, Praha 

1984 (1.vydání) 

Největší malíři: život, inspirace a dílo, č. 59, Eaglemoss International, Praha 2000  

Levey, Michael: Stručné dejiny maliarstva, Tatran, Bratislava 1974 (3. vydání) 

Šabouk, Sáva a kol.: Encyklopedie světového malířství, Academia, Praha 1975 (1. vydání)  

Pijoan, José: Dějiny umění 6, Odeon, Praha 1984 (2. vydání) 

http://www.cini.it/index.php/en/event/detail/1/12/sf_highlight/Cana 

Web Gallery of Art: http://www.wga.hu/ (z této stránky pochází veškeré obrázky) 

 


