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Giovenni Antonio de ´Sacchis, řečený Il Porderone. Jeho nejvýznamnější 
díla v rodném městě 
 
Petra Paterová 
 

 
 
 Il Porderone, vlastním jménem Giovanni Antonio de ´Sacchis1, se 

narodil okolo roku 1483 a zemřel 14.1. 1539 v Ferraře. Byl to italský malíř, 

který působil v době renesance a byl jedním z prvních malířů ovlivněných 

manýrimem. Jeho nejoblíbenějším tématem bylo ztvárnění Svaté rodiny, 

často ale maloval portréty a asi nejvíce se do povědomí zapsal jako tvůrce 

fresek. 2 

 

Renesance: 

1350-1600  

Slova renesance použil nejprve G. Vasari a mínil jím obrození antického umění v 15. a 

16. století v Itálii (rinascitá delľ arte antica); J. Burckhardt tímto pojmem označoval (1855) 

objev přírody a člověka na počátku novověku. H. Wölfflin podstatu renesančního slohu 

spatřoval v uzavřené formě, harmonických proporcích, prostorovosti, velikosti, uklidnění a 

jednotě. Povahu renesančního umění nelze vysvětlit pouhým návratem k antice; i když 

ideálem renesančních umělců byla antika, výsledkem jejich tvoření bylo nové umění, 

objevující soudobou skutečnost a reagující i na gotickou minulost.  

I renesanční malířství si vybíralo náboženské náměty, výjevy ze Starého a Nového 

zákona, ze života světců a mučedníků, zvláště si však oblíbilo takové, které umožňovaly 

uplatnit nahé lidské postavy (Křest Kristův, Umučení sv. Šebestiána). Ale i biblické příběhy 

líčilo jako scény ze soudobé společnosti, dokonce s portréty významných současníků (B. 

Gozzoli, D. Ghirlandajo aj.). Novým náboženským typem obrazu, který vytvořilo renesanční 

malířství, je tzv. sacra conversazione. Stejný význam jako náboženská malba měla v renesanci 

malba mytologická, alegorická a historická; náměty z antické mytologie a historie nabízelo 

soudobé humanistické písemnictví, renesanční malíři sami se zabývali humanistickými 

studiemi. Ideálem doby byl vědec-umělec, ovládající dokonale všechny vědecké i umělecké 

disciplíny, jak ho renesance vytvořila v geniálních osobnostech Leonarda da Vinci a 

Michelangela. Vznik a rozvoj italské renesance souvisí se zvláštními politickými a 

                                                 
1 bibliograf Vasari uvádí jako pravé jméno Il Porderona Giovanni Antonio Licinio 
2 Lexikon der Kunst/9, str. 240. 
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hospodářskými poměry v Itálii na začátku 15. století, s rozvojem italských městských států, v 

nichž se soustředila rostoucí řemeslnická výroba, obchod a bankovní kapitál. Mecenáši umění 

se staly vedle církve, vládnoucích rodů a šlechty také mocné městské cechy. Pod vlivem 

humanistického studia se renesanční malíř cítil umělcem, tvůrčí osobností, která má svá práva 

vůči objednavateli. Umělecká tvorba se začíná hodnotit především z estetického hlediska, 

přestává plnit pouhou funkci propagace náboženské ideologie.  

V renesanci byl poprvé definován obraz jako plošný průřez optickým kuželem, jehož 

vrchol leží v oku diváka (L. B. Alberti, De Pittura, 1435). Renesanční realismus v malířství se 

opíral o vědeckou teorii perspektivy (architekt F. Brunelleschi, Piero della Francesca), hledal 

ideální lidský typ, který by ztělesňoval představu dokonalého člověka, v němž by se 

harmonicky spojovala tělesná krása s duševní ušlechtilostí podle příkladu antické 

kalokagathie, přičemž vycházel z napodobování typů soudobé společnosti. Snahou 

renesančního malíře bylo podat lidské tělo, nejlépe nahé, v plnosti jeho plastické modelace, v 

přirozených postojích a pohybech, v živé mimice a gestikulaci, ve skutečném prostředí 

architektonickém nebo krajinném. Hlavním cílem vývoje raně renesančního malířství bylo 

dosáhnout suverénního zvládnutí a dokonalého podání lidského těla ve všech pohybech a z 

nejrůznějších pohledů. Malíři vrcholné renesance se pak po zvládnutí této základní úlohy 

zaměřili na přesvědčivé vyjádření duševních stavů a hnutí, smyslových a emotivních hodnot, 

aniž porušovali renesanční uměřenost, harmonii těla a duše. Tehdy se uplatnily vedle kresby a 

modelace světlem a stínem, jež charakterizovaly rané období, také šerosvit a kolorit jako 

prostředky umělecké poetizace skutečnosti. Stupňování duševního výrazu a tělesného pohybu, 

protažení proporcí lidských postav - úmyslné zrušení renesanční harmonie za účelem zvýšení 

expresívnosti a duchovního obsahu - to jsou již znaky manýrismu. V raném renesančním 

malířství má svůj počátek ilusionismus, který se projevil zvláště v nástěnné malbě (A. 

Mantegna, Melozzo da Forli, Correggio), kde našel pokračování v barokním iluzionistickém 

fresku (P. da Cortona, A. Pozzo).  

Italské renesanční malířství členíme na rané období (15. st.) a vrcholné období (1500-

20); pozdní renesance splývá s obdobím manýrismu. Hlavním druhem italské renesanční 

malby je fresko, které se právě tehdy zrodilo ve své technické čistotě. Nejvýznamnější školy 

italské renesanční malby byly škola florentská, v níž se v podstatě odehrála raná renesance, 

umbrijská, ferrarská, milánská, padovská a benátská; hlavním střediskem vrcholné renesance 
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se stal papežský Řím. Na sever od Alp pronikla italská renesance teprve v 16. století 

(severská renesance).3 

Benátské malířské umění bylo dlouho pod vlivem Byzance. Prvními velkými malíři 

byli bratři Belliniové, v jejich umělecké dílně pracoval pozdější slavný malíř Giorgione.4 

 

Životopis: 

 Il Porderone se narodil v malé vesnici Corticelli, která se nachází poblíž městečka 

Porderone. Vyrůstal ve Friaulu a pravděpodobně se jako samouk stal malířem. O něm, jako o 

člověku máme velmi rozličné názory v dostupných pramenech. Giorgio Vasari začíná jeho 

bibliografii ve svém díle Životopisy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů5 slovy, že 

Pordenone byl pohotový, měl mnoho přátel a miloval hudbu. Naopak jiný pramen nám tvrdí, 

že se jednalo o člověka drsného vzezření, který se nebál zapojit se do bitky a zapletl se i do 

právních rozepří. V čem se ale prameny bez výjimky shodují, je skutečnost, že se jednalo o 

neuvěřitelně ambiciózního muže, které byl ochotný cokoli podřídit svému úspěchu.6  O jméno 

Licinio vedl spor se svými bratry, jedním byl dokonce postřelen do ruky. Sám sebe označoval 

jmény Regillo nebo De Regillo. Podepisoval se jako Antonius Portunaensis, nebo De 

Portunaonis. 7 

 Pordenone byl žákem G. da Tolmezzo a pomocníkem Pellegrina da San Daniele8, 

kterého roku 1508 doprovázel do Ferary.  Toto sídlo rodiny d´Este bylo proslulé 

humanistickým učením a umělci zde měli nejen podporu, ale také mohli projevit své touhy po 

experimentech.9 Byl silně ovlivněn dalšími významnými malíři dané doby, jako byl 

Giorgione10. Významný vliv na jeho tvorbu později měla jeho návštěva Říma. Poprvé se do 

svatého města podíval roku 1516. Tam také mohl obdivovat díla Rafaelova a Michelangelova. 

Právě jeho malby, které Pordenone viděl v Sixtinské kapli, výrazně poznamenaly jeho 

budoucí práce. Jen zřídka se stávalo, že by nevyužil další nabídku práce, ačkoli předchozí 

neměl dokončenou. Jeho ranné práce, které vznikly od roku 1500, ve většině ve Friaul, ho 

                                                 
3 Encyklopedie světového malířstvi - Autorský kolektiv pod vedením PhDr. Savý Šabouk DrSc.; nakl. Academia 
ČSAV 1975 
4 José Pijoan, Dějiny umění/6, Praha 1999, str. 111. 
5 Vasari Giorgio, Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, 1976. 
6 Galerie bedeutender Persönlichkeiten, Il Pordenone, str. 53. 
7 www.wikipedia.com/IlPordenone  
8 Italský malíř (1467-1547), také znám jako Martino da Udine. Dokončil fresky v kostele San Antonio ve městě 
San Daniele. 
9 Zampetti Pietro, A Dictionare of Venetian Painters – 16th century, London 1970, st. 99. 
10 It. malíř. Vlastním jménem Giorgio Barbarelli de Castelfranco. Jeho nejtypičtějším dílem je obraz Spící 
Venuše, nyní v galerii v Drážďanech. 
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ukázaly jako malíře, jehož svaté obrázky nepostrádají ozdobnost a hravost nicméně, jsou ještě 

ovlivněny doznívající pozdní gotikou. 

Pordenonovi prvotní práce byly statické, rozmanité, ale utlumené, podle vzoru 

Giorgioneho a Lotta. To je nejlépe vidět na oltářním obraze v Collaltu ( před rokem 1511 )  a 

na obraze Panny Marie se svatými.11 Jeho první známou prací je malovaný triptych v kostele 

sv. Stefana ve Valerianu, kde jsou vyobrazeny figury na oddělených dřevěných křídlech. 

Jejich pojetí připomíná práci Alvise Vivarini ( 1440-1480, benátský renesanční malíř ).12 

Pordenoneho obraz Madony se svatými, který je vystaven v Benátkách v Galerii 

dell´Accademia z roku 1511, je potom ohlasem vlivu, který na autora měl Giorgione.13 Freska 

sv. Rocha v chrámu v Pordenone, kterou namaloval v letech 1515-18, už jasně ukazuje více 

citu pro projev a ztvárnění figur a smyslu pro barvu. ( podle jedné z pověstí na fresku 

namaloval svůj vlastní autoportrét ) Jeho obraz Milosrdenství Panny Marie se sv. Josefem a 

sv. Kryštofem ( 1515-1516 ), v tomtéž chrámu, demonstruje jeho honbu za novým poznáním. 

Lidskost, bezstarostnost a přátelskost v popředí, zatímco krajina v pozadí je už více či méně 

inspirována Giorgionem14 a také prvotními díly Tiziana.15 

 Po roce 1520 se podaří Il Pordenonovi prorazit jako malíři fresek, s jeho téměř 

virtuozním a energickým stylem, který pozorovatele zasáhne svým kouzlem. Byl významným 

benátským manýristou.16 Hlavní těžiště jeho práce spočívalo ale v nástěnné malbě. Obrovské, 

plasticky vyvinuté postavy ve smělých pohybových zkratkách, široké draperie, prudký 

kontrast světla a stínu a dramaticky vystupňovaná kompozice. To všechno jsou hlavní znaky 

Porderonova díla.17  Vlastní styl si vytřibuje již na freskovém cyklu z let 1517-1520 pro dóm 

v Trevisu. Po roce 1528 maluje v kostelech a konventech v Benátkách ( zakázka na obraz 

Zvěstování panny Marie, který je v kostele sv. Maria degli Augeli na ostrově Murano )18 a 

nakonec i v letech 1535 – 1538 zdobí  dóžecí palác v Benátkách. Jeho až neobyčejný 

temperament a zvláštní způsob, kterým ztvárnil freskový cyklus Pašií v katedrále v Cremoně, 

se stává jeho stěžejním dílem. Zde uplatnil nové římské pojetí umění, které spočívá 

v dramatizaci pohybu.19 Jeho práce v chrámu ve Spilimbergu, kde vymaloval balkón nad 

                                                 
11 Zampetti ... , str. 100. 
12 Lexikon der Kunst/9, str. 240. 
13 Lexikon der Kunst/9, str. 240. 
14 Zampetti ... , str. 100. 
15 ed. Turner Jane, The Dictionary of Art, 25, NY 1996, str. 249. 
16 Název směru pochází od italského slova maniera-styl, způsob. Pojem zavedl v 16.století Giorgio Vasari, 
charakterizoval jím pozdní Michelangelovu tvorbu, která se odchylovala od klasických představ o harmonii. 
17 Mráz, Mrázová, Emcyklopedie světového malířství. Praha 1988, st. 468. 
18 Lexikon der Kunst/9, str. 240. 
19 Zampetti ... , str. 100. 
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varhanami scénami z dětství Ježíše Krista (1523-1524)20 a také křídla varhan obrazy Povýšení 

Panny Marie (Assumption of the Vifgin), Konverze Saula (Conversion of Saul) a Pád Simona 

Maguse (Fall of Simon Magus) je dokladem, že nebyl jen výtečným malířem fresek, jak je 

často zařazován, ale byl schopný malovat i na dřevo či plátno.21  Tyto práce byly v období 

ilusionismu chváleny Vasarinim.22 Mezi léty 1525 a 1529, ve Friuli, Pordenone vymaloval 

mnoho fresek ve starém stylu, pravděpodobně na přání klientů, příkladem je Sv. Martin 

v Pinzanu al Tagliamento.23 Pordenonovi práce v Piacenze a Cortemaggiore ho znovu spojily 

s malbami Corregiovými.24  

 Pozdní práce, které spadají do období let 1534-39, mají již manýristické prvky, nejvíce 

viditelné na příkladu fasády na paláci Palazzo D´Anna.25 

 Efekty, kterých dociloval dotažením detailu a impulsivními tahy štětcem, 

nedovolovaly ale čisté linie a precizní kompozici. S jeho sklonem k vášnivému a bouřlivému 

vyprávění, byl všude přijímán s nadšením. Jako malíř si našel nezaměnitelný projev, kterým 

jeho dílo k divákovi hovořilo.  

 Nakonec byl uveden i ke dvoru vévody Hercula II. d´Este ve Ferraře, kde nějakou 

dobu působil. Je otázkou jak by se situace dál vyvinula, kdyby v lednu roku 1538 nečekaně 

nezemřel. Je známa pochybnost, že mohl být otráven, nicméně to je věc, kterou se bohužel 

nikdy nepodaří prokázat.26 

 Z jeho života je známo několik příběhů, které ale pravděpodobně nejsou pravdivé. 

Velmi populární je vyprávění, že Pordenone byl spolužákem Titiana u Govanni Belliniho. 

Maloval prý s kordem v jedné ruce, aby byl ozbrojený proti případnému útoku jeho 

konkurenta Titiana. 27 Druhým vyprávěním je příběh o tom, že jeho první zakázku mu dal 

obchodník v jeho rodném městě, když se vychloubal, že může namalovat obraz během doby, 

kdy bude kněz sloužit Velkou mši. První tahy štětcem začal prý dělat, když kněz započal a 

když byla mše odsloužena měl práci hotovou.28 

 
 
 
 

                                                 
20 ed. Turner Jane, The Dictionary of Art, ... , str. 250. 
21 Galerie bedeutender Persönlichkeiten, Il Pordenone, str. 54. 
22 ed. Turner Jane, The Dictionary of Art, ... , 250. 
23 tamtéž., str. 250. 
24 italsý malíř parmské školy, žijící v letech 1489-1534 
25 ed. Turner Jane, The Dictionary of Art, ... , str. 251. 
26 Galerie bedeutender Persönlichkeiten, Il Pordenone, str. 54-55. 
27 Galerie bedeutender Persönlichkeiten, Il Pordenone, str. 53. 
28 www.wikipedia.com/IlPordenone  
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Soupis díla:29 

- Sv. Bonaventura (National Gallery, London) 

- Sv. Ludvík z Toulouse (National Gallery, London) 

- Sv. Prosodius a Sv. Petr (1516, Severní Karolína Museum Umění, Raleigh) 

- Golgota (freska, 1520-21, katedrála v Cremoně) 

- Madona s dětmi na trůnu a svatými (c. 1525, farní kostel, Susegena30) 

- Sv. Lorenzo Giustiniani a ostatní svatí (1532, původně pro kostel Sv. Maria dell´Orto, 

nyní Gallerie dell´Accademia, Benátky) 

- Sv. Martin a Sv. Kryštof (1528-29, Kostel sv. Rocha, Benátky) 

- Sv. Lorenzo Giustiniani a dva mniši ve svatými (1532, Galleria dell´Accademia, 

Florencie) 

- Sv. Šebestián, Roch a Kateřina (1535, kostel Sv. Giovanni Elemosinario, Benátky) 

- Hovor sv. Kateřiny s pohanskými filosofy (katedrála v Piacenze) 

- Neposkvrněné početí (1530, kostel „Annunziata“, Cortemaggiore31) 

- Sv. Gotthard a sv. Šebestyán a Roch (Museo Civico d´Arte, Pordenone) 

- Sv. Kateřina a Mars (Museo Civico di Conegliano32) 

- kresby pro Ambrosiana Library 

- Adoration of the Magi (Treviso) 

- Milosrdenství Panny Marie (1516) (St. Marco, Pordenone)33 

- Sv. Marek na trůnu se sv. Sebastianem, Jeronýmem, Janem Evangelistou a 

Alexandrem (St. Marco, Pordenone)34 
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29 www.absoluteastromy.com/topics/Il_Pordenone 
30 vesnička v provincii Treviso v it. regionu Veneto 
31 vesnička v provincii Piacenza 
32 město v provincii Treviso 
33 Zampetti Pietro, A Dictinary of Venetian Peinters – 16th century, London 1970, st. 101. 
34 tamtéž. 
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Sv. Augustýn 

Sv. Gotthard a sv. Šebestyán a Roch (Museo 
Civico d´Arte, Pordenone) 

Hovor sv. Kateřiny s pohanskými 
filosofy (katedrála v Piacenze) 
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Sv. Lorenzo Giustiniani a dva mniši ve 

svatými (1532, Galleria dell´Accademia, 

Florencie) 


