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A reneszánsz művészet kezdetei

A humanizmus, mint filozófiai mozgalom

A reneszánsz művészet gondolati alapja, embereszménye. A humanisták hirdették, hogy az 
antikvitás után a barbár középkorban a művészet lehanyatlott, így újra kell teremteni.

Az antik műveltség megismerésével a szellem és a lélek sokoldalú fejlődését biztosító, az emberi 
méltóság megismerésén alapuló kultúrát kívántak létrehozni. A szépség dicséretét és az egyéniség 
szabadságát hirdették. Istenben való hitük mellett gyakran kerültek összeütközésbe az egyház 
merev vallásosságával, bigott vallásképével. Latin és görög kéziratokat gyűjtenek össze -például 
Platon műveit-, azokat kommentálták. A kor embereszménye a sokoldalú ember, az uomo 
universale, a tudományok és művészetek több ágában is működő személyiség. Ilyen 
művészegyéniség volt Andrea del Verocchio, Michelangelo (ki magát mindvégig szobrásznak 
mondta), Leonardo da Vinci, akik a művészetek számos ágában a legjobbnak bizonyultak.

A humanista embersezmény

A humanista ember egyszemélyben jogtudós, teológus, történész, író, költő, csillagász, filozófus. 
Ebben a korban elsőrangú erény volt a tájékozottság. A gondolkodás a világmindenség 
középpontjába helyezte az embert, s ezzel irányt mutatott a művészetnek. Olyan teret kellett 
alkotniuk, amely a szem és a képzelet útján bejárható: nem elvont, eszmei világ, hanem élő 
valóság, a szemlélődő nézőpontjából bemutatva. Az ember meghatározó élménye saját teremtő 
erejének felismerése. Giordano Bruno szerint az embert az ész és a munka teszi hasonlatossá 
Istenhez, ezzel válhat új világok teremtőjévé.

Az antikvitás öröksége

Az itáliai humanizmus, elsősorban Petrarca irodalmi munkássága nyomán, korán, már a XIV. 
században felfedezi az antikvitást. Az antik örökség, a görög-római kultúra megismerése és 
értelmezése a reneszánsz művészetének talán legfontosabb jellemzője. Az ókor emlékei jelen 
voltak a középkor kultúrájában is. A reneszánsz művész és tudós számára a klasszikus ókor több 
volt, mint egy világbirodalom emléke: olyan gondolkodásmódra leltek az antikban, mely saját 
humanista világképüknek megfelelt. A humanisták meghatározó törekvése az antik filozófia és a 
keresztény teológia összeegyeztetése volt. Megkezdődött az antik örökség tudományos 
feldolgozása. Az építész és képzőművész ugyanolyan alapossággal látott hozzá, hogy feltárja és 
értékelje a múlt tárgyi örökségét, mint a természettudós.

Firenze és az "édes új stílus"

Firenze az új művészet, a "dolce stil nuovo" (Édes új stílus) metropoliszává vált, de Milánótól 



Urbinóig és Nápolyig minden valamelyest jelentős városban sajátos reneszánsz központ alakult ki. 
Az intellektuális és művészi áramlatok egyesültek és tágas kulturális teret eredményeztek. 
Kialakultak tehát a kulturális központok.

A Medicik Botticellinek vagy a Pollaiuolo-testvéreknek 50-100 aranyat fizettek egy-egy képért, bár 
ennek akár százszorosát is költötték antik érmékre, vázákra és új kéziratokra. Cosimo, s különösen 
Lorenzo Medici egy merőben új patrónustípus képviselője. Nemcsak őszinte rokonszenvet tápláltak
a művészet iránt, de valóban értettek a művészethez, s hatottak annak fejlődésére. Cosimo hozta 
létre Európa első nyilvános könyvtárát.

Iparosból mesterember

A művészek az ókortól a XIII. századig a mesteremberekhez és a napszámosokhoz hasonlóan napi 
vagy heti bérből éltek, bérmunkások voltak., keresetük a felhasznált anyag mennyiségétől függött. 
A XIII. században a festészetet iparos mesterségnek tekintik, a festő feladata pedig az egyházi 
épületek díszítése, amihez sok segítőre van szükség. Hogyan lesz az iparosból mesterember? 
Amikor a mestert a kor, a kortársak egyre inkább megbecsülik, megrendelésekkel halmozzák el, 
híre, neve lesz, műveit becsben tartják. Ez a reneszánsz korában következett be, s először talán 
Giottót övezte ilyen megtiszteltetés.

A megrendelőtől a művészig

A 15. században még inkább a művész fordult kérelemmel a megrendelőhöz, készíthetné-e el azt a 
művet, amire a megbízás szólt. Ezek a szerepek lassan felcserélődtek. Amikor egy művész tudomást
szerzett, hogy valamilyen munkára van kilátás, a megrendelővel közvetlenül vagy közvetítő útján 
vette fele a kapcsolatot. Alkalmanként hivatalos versenyeztetésre is sor került, főleg Firenzében és 
Velencében Ezek leghíresebbike az 1401-ben a firenzei keresztelő kápolna (itt Ghiberti legyőzte 
Brunelleschit) és a firenzei székesegyház kupolájára (itt viszont fordítva alakult az eredmény) kiírt 
pályázatok. A 16. században jelenik meg az a típusú műkereskedő, aki meghatározó erőként jelenik 
meg művész és megrendelő között.

A mecénási helyzetre kiváló példa a reneszánsz kiemelkedő mecénási udvara, a mantovai udvar. E 
példában összekapcsolódik a familiaritás és a reneszánsz új művészeszménye. Andrea Mantegna 
(1430-1506) a Gonzaga-család udvari festője Mantovában. II. Francesco Gonzaga herceg és 
felesége, Isabella d Este megbízásából dolgozott, s festette például Marmirolóban lévő 
rezidenciájukat. Oly nagymívű alkotásokat készített ide, mint a Győzedelmes Madonna.

Verseny a művész kegyeiért

A megrendelőknek tolerálniuk kellett a 16. századi művészet új szókincsét: invenció, képzelet, 
cselekvési szabadság. A megrendelők a művészek kegyeiért egymással versengve, sokszor hatalmi 
pozíciójukat is felhasználva közvetítők, ügynökök útján próbálták a megígért alkotásokat kicsikarni a
művészektől. A megrendelők közül kiemelkedik Alfonso ferrarai herceg. 1529-ben óriási tisztelettel 
fogadta házában Michelangelót, akivel megígértette, hogy készít számára valamilyen alkotást, 
legjobb belátása szerint. A mű létrehozásában adott teljes szabadság a legtöbb esetben az egyetlen
lehetőség, hogy a ?megrendelő? egész biztosan megkapja a hőn áhított alkotást. Michelangelo 



megfestette Alfonso számára a Léda és a hattyút, viszont a herceg szolgájának illetlen, lekicsinylő 
magatartása miatt a művész megbántva inkább sértődötten elajándékozta az alkotást. A művészi 
öntudat már nem ismert korlátokat, ő lett kivételezett helyzetben. Még az egyháznak is ki kellett 
békülnie az új típusú, öntudatos művésszel. Michelangelo példája azonban nem általános a korban,
amolyan szélsőség.

A lineáris perspektíva előzményei

A térábrázolás az ókori festészetben

A lineáris, egy enyészpontos perspektíva megteremtése a 15. század elejének firenzei reneszánsz 
művészeihez kötődik. A megelőző évszázadokban, az antik görög és római festészettől kezdve 
azonban a térábrázolásnak különböző módjai alakultak ki. Az elsősorban Pompeiiben fennmaradt, 
általában görög mintákat követő, i. sz. 1. századi római falképek illuzionisztikus architektúra-
ábrázolásain a perspektívának egy olyan formájával találkozunk, amelyen a rövidülésben ábrázolt 
részletek, tehát az enyészvonalak (ortogonálisok) nem futnak össze egyetlen fókuszba. Ebben az 
esetben egy függőleges tengely mentén helyezkednek el az enyészpontok, és az enyészvonalak 
általában egymással párhuzamosak. Ezt a térábrázolásai formát ortogonális, vagy axiális (tengelyes)
perspektívának hívjuk. Előnye, hogy az ábrázolt építmények hihető térélményt nyújtanak, rövidülő 
részleteik nem torzulnak túlságosan, mindazonáltal mégsem felelnek meg pontosan a látott 
valóság leképezésének.

A térábrázolás a 13-14. századi itáliai festészetben

A középkor folyamán a tér ábrázolása általában nem volt fontos a művészek számára. A román kori 
festészetben és miniatúraművészetben a tér mélységét legfeljebb csak jelezték, de leginkább az 
jellemző, hogy a térbeli formákat a síkba terítették ki. Ez a folyamat a 4-6. századi, későantik és 
korabizánci mozaikművészetben követhető nyomon.

A 13. század második felének itáliai festészetében ismét fontos szerepet tölt be a térábrázolás. 
Elsősorban a Rómában dolgozó, részben bizánci, de részben a helyi, klasszicizáló hagyományok 
nyomán, művészetükben egyre fontosabb szerepet tölt be a bibliai jelenetek, tehát a narratív 
ábrázolások építészeti környezetének bemutatása. Pietro Cavallini, aki az 1290-es években az assisi 
ferences bazilika felső templomának falképein is dolgozott, a római Santa Maria in Trastevere 
apszismozaikjain több alkalommal is monumentális építmények előtt ábrázolta a jeleneteket. 
Ezeknek az építményeknek, például az Angyali üdvözletjelenetén, jól érzékelhető mélysége van, de 
a rövidülés általában teljesen esetleges, az átlós vonalak, amelyek az enyészvonalakat jelölik ki, 
nem futnak össze sem egy tengelybe, sem egy enyészpontba. Cavallini művészetének azonban 
nagy hatása volt Giottóra, aki elsősorban érett művein, például a padovai Scrovegni-kápolnában, 
fejlesztette tovább ezt a térábrázolási módszert. Jeleneteinek egy része zárt térben látható (pl. 
Padova, A tizenkét éves Jézus a templomban). Ezek az úgynevezett dobozterek, amelyeknek a falsík 
felé, tehát a néző felé eső oldala nyitott, már közelebb állnak az antikvitásban kialakult 
térábrázolási hagyományhoz. A trecento festészetében ez a módszer elterjedté vált, és elsősorban 
a sienai festők alkalmazták műveiken. Ambrogio Lorenzetti volt az, aki a legmesszebbre jutott a 
reneszánsz előtti térábrázolásban. 1342-ben, a sienai székesegyház számára festett Bemutatás a 
templombanoltártábláján a háttérben feltáruló templombelső egy sokszorosan rétegződő teret 
jelöl ki, és az enyészvonalak egy része jól érzékelhetően egy pontba fut össze. Ez a példa mutatja, 
hogy a trecento festészete, noha nem jutott el a tudományos perspektíváig, pusztán tapasztalati 
alapon megközelítette azt.



A reneszánsz perspektíva

A perspektíva empirikus alkalmazása: Brunelleschi

Az egyenyészpontos (centrális), illetve a kétenyészpontos perspektíva lényege a következő. A 
képsíkkal párhuzamos felületek nem torzulnak. A képsíkkal szöget bezáró felületek 
meghosszabbított vonalai, az enyészvonalak (ortogonálisok), a nézőponton átfutó, a képsíkkal 
szintén párhuzamos, vízszintes horizontvonalon elhelyezkedő enyészpontokba futnak össze. 
Centrális perspektíva esetén az enyészpont a horizontvonal felezőpontjában helyezkedik el, 
kétenyészpontos perspektívánál pedig a két enyészpont a horizontvonal két végpontján, tehát a 
képfelület szélén van. A perspektivikusan rövidülő, a valóságban párhuzamos vonalak tehát 
összetartanak. Ezt, a valóságos látáshoz közelálló, a térnek pontos szerkesztési módszerekkel a sík 
felületre vetített formáját a firenzei építész, Filippo Brunelleschi kísérletezte ki. Kísérletének 
lényege annak belátása volt, hogy a perspektivikusan, síkba vetített tárgy képe a nézőpont és a 
valóságos tárgy között elhelyezkedő, a képsíkkal párhuzamos, függőleges síkon jelenik meg. A 
nézőpont és a látott tárgy pontjai között húzott látósugarak metszik ezt a kijelölt síkot, és ezek a 
pontok jelölik ki a térbeli tárgy sík vetületét. A 15. század elején, valószínűleg 1425 előtt készített 
kísérleti eszközei nem maradtak fenn, de források alapján pontosan rekonstruálhatóak. Ezek közül 
az egyiket mutatjuk be. Egy fatábla középpontjába lyukat fúrt, a táblához, azzal párhuzamos síkot 
alkotva, bizonyos távolságra, egy tükröt illesztett. Miután megfestette a tábla egyik oldalára a 
Battistero homlokzatának perspektivikus képét, a táblába fúr lyukon keresztül nézve, a tükörben 
hol a festményt, hol az eredetit nézve, össze tudta hasonlítani az eredeti (tükör) képét a 
festménnyel.

A perspektíva elmélete: Leon Battista Alberti és Piero della Francesca

A lineáris perspektíva elméleti kidolgozása megint egy építészre hárult. Leon Battista AlbertiDe 
pictura (A festészetről, 1435) címmel írt, háromrészes művészetelméleti traktátusában dolgozta ki a
látás és a látott valóság megjelenítésének módját. Művében, melyet Brunelleschinek ajánlott, 
foglalkozik a komponálás módszereivel, a figuraábrázolás lehetőségeivel, a színek szerepével és 
azok változásával a fény hatására, de számunkra itt legfontosabb a térábrázolás módszereit 
bemutató szövege. Alberti elméletének középpontjában az áll - és ez a reneszánsz szemléletmód 
alapja is -, hogy a művésznek a látható valóságot kell leképeznie. Ez a racionális megközelítés azon 
alapszik, hogy a festményen ábrázolt valóság a szem látókörébe eső tárgyaknak az úgynevezett 
látógúlába eső részeknek a leképezése. Művében pontosan összefoglalja szerkesztési módszerét.
"Mindenekelőtt oda, ahova festenem kell, rajzolok egy tetszés szerinti nagyságú, derékszögű 
négyszöget, amelyet úgy tekintek, mint egy nyitott ablakot, amelyen keresztül szemlélem, amit oda
fogok festeni. Majd meghatározom, mekkorára fessem képemen az embereket, és beosztom ezt a 
magasságot három részre, amelyek mindegyike arányos lesz azzal a mértékkel, amelyet braccio 
(kar-) -nak neveznek."

Piero della Francesca, aki festő, elméleti író és matematikus, századának egyik legnagyobb 
művészegyénisége volt, Leon Battista Alberti nyomán, a helyes képi ábrázolás alapjának tekintette 
a matematika, elsősorban a geometria és algebra pontos ismeretét és konzekvens alkalmazását. 
Elméleti művei közül (Trattato d'abaco, De quinque corporibus regularibus), a festészeti 
szakkönyvnek tekinthető De Prospectiva Pingendi-ben írta le, és egyben illusztrálta a tárgyak és az 
arányos emberi test lineáris perspektívában való ábrázolásának módszerét. Festményein pontosan 
alkalmazta az ott leírtakat, ezt jó szemlélteti az 1460-as évek elején festett perugiai oltárképének 
Angyali üdvözlet táblája. A háttérben erősen rövidülő oszlopsor látható, a lineáris perspektíva 
szigorú szabályai szerint ábrázolva. A kép érdekessége, hogy az építészeti környezet úgy van 



kiszerkesztve, hogy Mária és Gábriel arkangyal valójában nem látja egymást: közöttük egy 
oszlopköteg áll.

A perspektíva Masaccio Trinita-freskóján

A Brunelleschi által kikísérletezett lineáris perspektíva első, programszerű alkalmazását 
MasaccioTrinita-freskóján találjuk meg. A falkép a firenzei domonkosok főtemplomának, a Santa 
Maria Novellának a bal oldali mellékhajójába készült, valószínűleg 1424 körül. Egyetlen 
monumentális, reneszánsz építészeti keretbe foglalt tere egy valóságos kápolnát imitál, amelyben a
különböző térrétegekben jelennek meg az egyes figurák. A szereplők hierarchikus alárendeltségét 
éppen a perspektíva támasztja alá. A festett építészeti keretet a kutatás nem véletlenül tulajdonítja
Brunelleschinek: Masaccio barátja volt, aki, mint láttuk, kikísérletezte a térábrázolás módszerét, és 
ő volt az az építész, akinek stílusát e festett architektúra követi. A freskó témája a Szentháromság. 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas csoportján kívül, a keresztre feszített Krisztus két oldalán 
Mária és Evangélista Szent János áll, előttük pedig a donátor házaspár térdel. E jelenet alatt, egy 
illuzionisztikusan megfestett oltárasztal mögött, grisaille technikával megfestve, egy csontváz 
látható, amely egyes értelmezések szerint az emberiséget szimbolizálja.

A freskó az egyenyészpontos lineáris perspektíva legszigorúbb szabályai szerint lett megszerkesztve,
a bekarcolt enyészvonalak közelről nézve ma is láthatók a freskón. A horizont vonala a néző 
valóságos szemmagasságának megfelelően, a főjelenet alsó szintjén, a lépcső magasságában lett 
kijelölve, az enyészpont pontosan ennek felezőpontjában helyezkedik el. Ennek megfelelően, a 
mély, kazettás dongaboltozattal fedett, és kannelúrás pilaszterekkel, illetve az árkádívet tartó 
féloszlopokkal keretezett, fiktív kápolna tere erősen alulnézetből jelenik meg. A középtengelyt a 
Szentháromság alakjai uralják, az Atya és a Fiú között, mintegy kapocsként (vinculum) helyezkedik 
el a Szentlélek galambja. A megfestett építészeti tér olyan pontos, hogy annak hosszmetszete is 
kiszerkeszthető. Ebből kiderül, hogy a kétszintes kápolnatérben leghátul, az emelvényen áll az Atya,
és előtte áll a kereszt, a Megfeszített alakjával. Mária és János még e kápolna terén belül, de a 
nézőhöz közelebb áll. Az átmenetet a kápolna fiktív tere és a néző valóságos tere között a két 
donátor alakja teremti meg. Ők ugyanis már a szent téren kívül, tehát valójában a valóságos 
templomtérben térdelnek a lépcsőn. A perspektíva pontos alkalmazása tehát lehetővé tette 
Masaccio számára, hogy a festmény teológiai tartalmát pusztán e komponálási módszer 
segítségével ragadja meg.

A lineáris perspektíva a 15. század közepének művészeinél (Uccello, Mantegna, Donatello)

A 15. század első felében több firenzei művész is a perspektíva alkalmazásának híve lett. Az ő 
generációjuk a kísérletező művészeké, akik a lineáris perspektíva lehetőségeit próbálgatták. Paolo 
Uccello például, akit Vasari a perspektíva szerelmesének nevez, mozgalmas, sokalakos 
kompozícióin a térábrázolás szélsőséges lehetőségeit kutatta. Rajzai között pedig több olyan is 
akad, amely a sokszögű geometriai formák térbeli torzulásának jelenségével foglalkozott. Andrea 
Mantegna, már a század második felében, a lineáris perspektíva illúziókeltő eszközeit dolgozta ki. 
A halott Krisztust ábrázoló táblaképe ennek legszebb bizonyítéka, ahol az ágyra fektetett, rendkívül 
szokatlan rövidülésben megfestett testet a néző a halott lába felől szemléli.
A lineáris perspektíva alkalmazása a festészetben a század közepére általánossá vált, és ezt 
tekinthetjük a quattrocento festészet egyik legfőbb ismérvének. A perspektíva lehetőségei azonban
nem csak a festőket érdekelték. Donatello, a 15. század egyik legkiválóbb szobrásza, már az 1425 
körül, a sienai dóm keresztelőkútjához készült, Heródes lakomáját ábrázoló bronzreliefén 
kidolgozta azt a módszert, amely lehetővé tette a többrétegű, perspektivikusan rövidülő tér 
érzékeltetését a domborműszobrászatban. E tekintetben Ghiberti Porta del Paradisója, és magának



Donatellónak a padovai Santo-bazilika számára készített főoltárán, a Szent Antal csodatételeit 
bemutató domborművei jelentik a legkiforrottabb példáit a perspektivikus reliefszobrászatnak.

Építészet

Firenzei palotaépítészet és a firenzei stílus elterjedés Itáliában

A korai reneszánsz építészetnek a centrális templom után talán a legjellegzetesebb épülettípusa a 
palazzo volt. A középkor súlyos, erődszerű palotái Firenzében a 15. század közepe táján tágas, 
kényelmes rezidenciákká váltak. A firenzei palazzo sajátos épülettípus, jellegzetes példája a Palazzo 
Medici-Riccardi, melyet Cosimo de Medici építtetett Michelozzo Michelozzival 1444-60 között. A 
többszintes épület magja egy négyzetes belső udvar, melyet a napfény és eső elől védelmet nyújtó 
oszlopos árkádsor vesz körül. A földszinten lakosztályok és kiszolgáló helyiségek kaptak helyet, 
valamint egy fürdőszoba, mely a korban ritka fényűzésnek számított. Az első emeleten dísztermek 
voltak, és egy családi kápolna. A harmadik szintet lakószobák foglalták el. A palotához tartozott 
még egy zárt kert is, mely az ünnepségek fontos színtere volt. A Palazzo Medici homlokzatának 
kialakítása döntő hatással volt a reneszánsz építészetre. A három szint eltérő magasságú, és 
kőburkolatuk is különböző. A magas, plasztikus kváderekkel burkolt földszint apró, négyzetes 
ablaknyílásaival a középkori városi paloták erődszerűségét őrzi. Ezt a hatást az építész az árkádok 
hatalmas nyílásaival oldotta fel. (Ezeket később Michelangelo falazta be, ő építette helyettük az 
aedikulás ablakokat.) Középkori eredetűek a félköríves ikerablakok is, de magánépületen először itt 
jelennek meg. A homlokzatot lezáró párkányzat viszont már az antik építészetből származik. A 
nyílások logikus rendszerét az előre kigondolt arányok határozzák meg, így alakul ki a reneszánsz 
palotahomlokzatokra jellemző ritmus. A Palazzo Strozzi építészei a Mediciek palotáján kialakult 
homlokzattípust fejlesztették tovább. A szintmagasságok itt kiegyensúlyozottabbak, a burkolat is 
egységesebb, a felső szintek ezáltal nem könnyebbek az alsóknál. Az egységes burkolás és 
magassági arányok monumentálisabbá teszik a homlokzatot. A földszint könnyedebbé vált a 
négyzetablakok megnövelése és a kevésbé kidomborodó kváderek által. A döntő újítás azonban a 
homlokzat lezárásánál történt meg: a Palazzo Medici antik párkányzatát egy a harmadik szintre 
épített sima falsávval megemelték. A kiugró párkány így nem "nyomja el" a harmadik szintet, 
hagyja érvényesülni a felső ablaksort, és még ki is emeli a függőleges arányokat. A Palazzo Strozzi 
homlokzata tehát az arányok megváltoztatása által egyöntetűbb, monumentálisabb hatású lett.

A hagyományos, kváderfalas homlokzatalakítás mellett Firenzében létezett egy másik típus is, 
melyet Alberti az antik oszloprendeknek a homlokzatra való helyezésével teremtett meg. A Palazzo 
Rucellai háromszintes, földszinti és emeleti ablakai hagyományos formát mutatnak. Eltérő azonban 
a kváderek laposabb kialakítása, mely engedi érvényesülni az ablakközökben megjelenő 
pilasztereket. Ezen a homlokzattípuson a párkányok vízszintes tagolása mellett nagy hangsúlyt kap 
a függőleges tagolás. A párkányok, a pilaszterek és a kőburkolat együttese hálószerű összhatást 
eredményez.

A firenzei palazzo homlokzattípusa a 15. század második felében szinte egész Itáliában elterjedt, és 
a helyi hagyományokat megtartva kialakultak a városokra jellemző palotastílusok.

Rómában a 15. század első felében nem alakult ki olyan erős polgári humanista réteg, mely képes 
lett volna maradéktalanul befogadni az új művészetet. Az építészet átmeneti jellegét jól mutatja a 
Palazzo Venezia, Barbo bíboros (a későbbi II. Pál pápa) rezidenciája (1455-). A hatalmas, hosszan 
elnyúló homlokzat antik párkány helyett középkori pártázattal zárul. Az ablaknyílások formája, 
rendezetlen eloszlása, valamint az épület tömege szintén régies. Az ablakok nagy mérete és a 
szintmagasságok arányos csökkenése viszont már a firenzei reneszánsz szellemében "kö nnyítik" a 
homlokzatot. A belső udvari homlokzat klasszikusabb arányú, de még mindig nehézkes a firenzei 
loggiákhoz képest, mintája ugyanis a Colosseum plasztikus tagolása.



A firenzei palazzo típusa nem tudott gyökeret verni Velencében. A házak hagyományos, helyi 
adottságok által kialakított alaprajza nem változott, az újítások csak a homlokzatra terjedtek ki. Az 
első klasszikusan tagolt, szimmetrikus homlokzat a Palazzo Vendramin-Calergié, mely a század 
második felében épült. A nagy falfelületek helyett a homlokzatot az antik oszloprendek tagolják, és 
ezért közelebb áll Alberti hálós rendszerű palazzo-homlokzatához. Ebből a szempontból a Palazzo 
Rucellai homlokzatán megjelenő pilaszteres rendszer plasztikusabb megfogalmazásának is 
tekinthetjük. A velencei palota ablakai nagyobbak, a homlokzatnak a firenzei palazzókhoz 
hasonlatos harmonikus hatása, a plasztikus és síkszerű, valamint a nyitott és zárt formák ritmikus 
játékából adódik. Az eredmény kevésbé monumentális, de igen összetett homlokzat, mely a 
velencei építészetre később is jellemző lesz.

A reneszánsz építészet elméletének kialakulása: Alberti: De re aedificatoria

Leon Battista Alberti festészeti, szobrászati traktátusai mellett megírta az építészet elméletét is, 
letéve ezzel egy több évszázad művészi gondolkodását meghatározó hagyomány alapjait. 
Épít észeti traktátust már az ókorban is írtak, Vitruvius Tíz könyve máig fennmaradt. Ez volt az 
alapja Alberti munkájának is. Míg azonban Vitruvius merőben gyakorlatias volt, Alberti a mesterség
praktikus szempontjai mellett nagy hangsúlyt fektetett az építészet filozófiai megalapozására. 
Ebben az ókori gondolkodók, elsősorban Platón és Arisztotelész államelméleti művei voltak 
példaképei. Alberti De re aedificatoriája ("Tíz könyv az építészetről", 1450. k.) az építészetet olyan 
tudománynak tartja, mely hozzátartozik az eszményi államrend és társadalom megteremtéséhez. A
gyakorlati, mesterségbeli ismeretek után egy ideális város eszményképét vázolja fel. Alberti a város 
egészének és minden részének (az egyes épülettípusoknak) az elemzése után megrajzolja azok 
ideális formáját. A város legfontosabb, és ezért legdíszesebb épülete a templom. A templom mint 
az istenség lakhelye, az ókortól fogva a világegyetem kicsinyített mása, modellje volt. A Teremtés 
tökéletes harmóniáját Alberti szerint tökéletes alaprajzi formának kell kifejeznie, ezért az ideális 
templom szerinte centrális, lehetőleg kör alaprajzú. A város alaprajzát is ez a tökéletes forma 
határozza meg. Ez a gondolat termékenyítette meg a reneszánsz templomépítészetet: a nagy 
építészek - Brunelleschitől Bramantén át Raffaellóig és Michelangelóig - mind elkészítették a saját 
elképzeléseiknek leginkább megfelelő, eszményi centrális templomot.

Kevés olyan épület maradt fenn, melyről biztosan tudjuk, hogy Alberti építette, de mind közül talán
a legfontosabb a mantovai S. Andrea templom (1470. k.). Alberti itt szakít az Itáliában évezredes 
hagyománnyal rendelkező bazilikális rendszerrel, és gyökeresen új téreszményt teremt. Az 
egyetlen, rendkívül széles, dongaboltozatos hajó félköríves apszisban végződik. A hajó falából 
alacsony, a hosszanti tengelyre merőleges dongájú mellékkápolnák nyílnak. Az oszlopos bazilikák 
főhajójában az árkádok rácsszerűen áttetsző térfalakat képeznek, melyeken keresztül átláthatunk a 
mellékhajókba. Itt a kápolnák közötti vastag falszakaszok nem takarnak mellékhajókat, a 
templomtér hosszirányú megosztottsága megszűnik, egységes hosszanti tér alakul ki, melyhez 
alárendelt, kisebb mellékterek kapcsolódnak. A templomtérnek ez a bazilikálisnál sokkal 
egyöntetűbb kialakítása a barokk templomépítészet alapformájára (a Gesu-típusú alaprajzra) mutat
előre.



MELLÉKLET

Fogalmak
Antik: (latin antiquus: „régi” szóból alakult) jelenthet jelzőként ókori görög vagy római alkotást, de 
jelentheti magát a történelmi, művelődéstörténeti, képzőművészeti korszakot is. 

Humanizmus: olyan gondolkodásmód, mely az antik filozófiát és a keresztény teológiát kívánta 
összeegyeztetni. Világkép, a polgárosodó, városiasodó Itáliából kiinduló eszmei áramlat a 14-16. 
században. A középkori feudális világnézettel szemben az embert, az emberi egyéniség szabad 
fejlődését állította előtérbe. 

Ortogonálisokvagy enyészvonalak: a centrális perspektíva szabályai szerint a háromdimenziós tárgy
sík vetületén a képsíkkal nem párhuzamos, szöget bezáró síkok az enyészpont felé zsugorodnak. A 
síkok éleit az enyészponttal összekötő vonal az enyészvonal. 

Perspektíva: (latin: perspicere: tisztán látni, átlátni) háromdimenziós tárgy ábrázolásának módszere
sík felületen, a térábrázolás tudománya. A perspektíva ókori görög és római változata a lineáris, 
vagy ortogonális perspektíva volt, ahol az enyészvonalak egy függőleges mentén, több 
enyészpontban találkoznak. A centrális (lineáris) perspektíva a XV. század eleji Firenzében alakult ki,
megalkotója Brunelleschi volt. A barokk, illúzionisztikus perspektívát Andrea Pozzo fejlesztette ki. 

Quattrocento: (olasz: kvatrocsentó, jelentése: négyszáz) A 15. század, tehát az 1400–as évek itáliai 
művészetét jelölő kifejezés. (Ld. például quattrocento szobrászat, a firenzei quattrocento 
festészete) 

Relief (francia) vagy dombormű: sík vagy íves felületből kiemelkedő, kőből, vagy márványból 
faragott, terrakottából mintázott vagy bronzból öntött szobor, melynek lényege, hogy nem 
körplasztika. Attól függően, hogy a figurális részletek milyen mértékben emelkednek ki az 
alapsíkból, beszélhetünk magas, illetve alacsony domborműről, illetve schiacciatóról. Általában 
épületek díszítésére alkalmazták, az antikvitásban szarkofágok díszítése is általában dombormű 
volt. A perspektivikus dombormű Donatello újítása volt a 15. század első felében. 

Rövidülés: a perspektivikus ábrázolásnál alkalmazott módszer, melynél a képsíkkal nem 
párhuzamos felületek a perspektíva szabályainak megfelelően, a sík vetületen a távolság arányában
fokozatosan kisebbednek. 

Életrajzok:

Donatello (Donato di Niccolo di Betto Bardi) (1386–1466): A firenzei quattrocento legjelentősebb 
szobrásza. Legkorábbi munkái a firenzei dóm északi kapujának, a Porta della Mandorlának az 
oromzatához készített próféta alak. Korai műveire Ghiberti internacionális gótikában gyökerező 
stílusa volt hatással, de az 1420-30–as években készült körplasztikáival és perspektivikus elemeket 
alkalmazó domborműveivel Ghiberti mellett ő a reneszánsz szobrászat megteremtője (Siena, 
Keresztelőkápolna, Heródes lakomája, 1425-7). Első teljesen önálló műve a Palazzo Vecchio 
számára készült márvány Dávid szobra volt (Firenze, Bargello, 1409). Részt vett a város 



középületeinek szobrászati díszítésében, 1407–ben Nanni di Banco és Ciuffagni mellet Szent János 
evangélista ülő fülkeszobrát készítette a dóm homlokzatára (1410-11, Firenze, Museo dell’Opera 
del Duomo), az Orsanmichele külső fülkéibe a márvány Szent Márk (1411), Szent György és a bronz 
Toulouse–i Szent Lajos (1413 k., Firenze, Museo dell’Opera di Santa Croce) szobrot alkotta meg. A 
dóm Campaniléjének második emeleti fülkéjébe 1418 és 1436 között öt prófétaszobrot, köztük a 
Habakukot és Jeremiást faragta. Michelozzóval közösen 1435 k. készítette a Keresztelőkápolnába 
XXIII. János ellenpápa síremlékét, az első monumentális reneszánsz fali síremléket (Donatellónak a 
pápa fekvő, aranyozott bronz szobrát lehet tulajdonítani). Michelozzóval Pratóban is közösen 
dolgozott: a dóm homlokzatához illesztett, külső szószék táncoló puttókat ábrázoló reliefjeit 
készítette. A témát megismételte a dóm énekeskarzatán, a cantorián, amelynek párját Luca della 
Robbia faragta 1437–39 között. Az 1430–as évektől szabadon álló, bronz szobrai újítást jelentettek 
(Attis-Amorino, Firenze, Bargello, bronz Dávid, Firenze, Bargello), és neki tulajdoníthatjuk az első 
reneszánsz portrébüsztöt (Niccolo da Uzzano, Firenze, Bargello). A Santa Crocéba 1435 k. készítette
az Angyali üdvözletet ábrázoló, antikizáló építészeti keretbe foglalt tabernákulum domborművét. 
1444 és 1450 között Padovában dolgozott, ahol Gattamelata zsoldosvezér monumentális bronz 
lovasszobrát és a Santo (San Antonio) ferences bazilika oltárának egészalakos bronzszobrait és a 
Szent Antal csodáit bemutató bronzdomborműveit készítette. Miután visszatért Firenzébe, 
elsősorban Cosimo de’ Medici szolgálatában állt, akinek barátja is volt. A Palazzo Medici udvarába 
készült a zsarnokság feletti győzelmet szimbolizáló, magas talapzatra állított bronz szoborcsoportja 
(Judit és Holofernes, Firenze, Palazzo Vecchio, 1455-60), amelyet a Mediciek elűzése után a Palazzo
Vecchio előtt állítottak fel. Legutolsó, részben tanítványai által befejezett műve a San Lorenzo 
templomába készült két, márványoszlopokra állított bronz szószéke volt, szintén Cosimo de’ Medici
megrendelésére. 

Giotto (Giotto di Bondone) (1267-1337): Vespignanóban született, valószínűleg 1267-ben. 
Firenzében Cimabue mellett tanulhatott az 1280-as, ’90-es években. 1290 és 1295 között az assisi 
San Francesco felső templomában festett bibliai jelenetek, és valószínűleg ebben az 
időintervallumban többször is Rómába látogatott. A San Francescóba 1297-1299 között festette 
meg a Szent Ferenc életét ábrázoló freskóciklusát. 1300-ban, Rómában készített műveket, így a 
párizsi Louvreban őrzött Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló nagyméretű (314 x 162 cm) 
táblaképet. 1302 és 1306 között Padovában tartózkodott, ahol többek között Enrico Scrovegni 
megbízásából festette meg az Aréna-kápolna freskóit. Az Aréna-kápolnában (más néven Scrovegni-
kápolnában) készített freskók után, az ott szerzett tapasztalatok alapján készült az 1306-1310 közé 
keltezhető firenzei Trónoló Madonna táblakép (Uffizi). 1320 és 1325 között a firenzei Santa Croce-
templom Bardi- és Peruzzi-kápolnáit díszítette. 1327-ben lett az Orvosok és Patikusok céhének 
tagja (többek között Taddeo Gaddival) . A céh ebben az évben vett fel festőket először a tagjai közé.
1330 körül készülhetett a római Pinacoteca Vaticanában őrzött Stefaneschi-oltár, mely bár nem 
biztos, hogy teljes egészében a mester műve, valószínűleg ő alakította ki a programját, az ő tervei 
szerint készült. Az elkövetkező években számos festményt készített az Anjou Róbert nápolyi 
udvarában, ezek azonban elpusztultak, illetve elvesztek. 1334-ben kinevezték a firenzei dóm 
munkálatainak irányítójává, valamint a városfalak és erődítmények építészévé, s még ebben az 
évben lerakta alapjait az általa tervezett harangtoronynak (ez végül az alsó domborműsorig készült 



Giotto tervei szerint). 1335 és 1336 között a milánói Visconti herceg szolgálatában állt, de az ott 
készített művei is elpusztultak. 1337-ben az avignoni pápai udvarba kapott meghívást, hogy ott 
mártírok életéről fessen képciklust, de ez év elején meghalt Firenzében. Korának egyik legjelesebb 
művésze volt, tudósok, festők, építészek, szobrászok és írók (köztük Dante) tartották Giottót 
barátjuknak, és tekintették példaképüknek. Festészete és szelleme az egész későközépkori és 
reneszánsz művészetre hatással volt, a legnagyobb művészek szemlélték műveit inspirációs 
forrásukként. 

Gonzaga család: A 15–16. századi Modena márkijai, majd mecénás hercegei. A modenai fejedelmi 
udvar a 15. század folyamán Itália egyik legfontosabb művészeti és humanista központjává vált. 
Mantova udvari festője volt Andrea Mantegna, de korábban itt dolgozott Pisanello, a 16. században
pedig Giulio Romano. Legfontosabb tagjai: I. Federico (márki 1478–1484), II. Francesco 
(Gianfrancesco) (1484–1519). II. Francesco felesége, Isabella d’Este az egyik legműveltebb itáliai 
arisztokrata volt, studiolója a fejedelmi studiolók legkifinomultabb példája. Isabella d’Este 
kapcsolatban állt Mantegnával, Peruginóval, Leonardóval és Tizianóval is. 

Medici család: Mugellói (Firenze környéke) származású család. Vagyonukat pénzügyekkel, 
bankársággal keresték. A család vagyonának megalapozója Giovanni de’Medici volt. Fia, Cosimo a 
15. század közepének legkifinomultabb ízlésű, mélyen vallásos, de a neoplatonista filozófia iránt 
fogékony mecénása volt. Jelentős építészeti mecenatúrája mellett (San Lorenzo, Badia Fiesolana, 
San Marco stb.) jelentősen támogatta az új, reneszánsz művészet kiemelkedő művészeit (Donatello,
Fra Angelico). Fia, a korán elhunyt Piero („Il Gottoso” – a köszvényes) elsősorban a Palazzo Medici 
magánkápolnájának kifestéséről ismert (Benozzo Gozzoli). Piero fia, Lorenzo il Magnifico, a század 
második felében már kevésbé támogatott jelentős építkezéseket, de a humanista kultúra aktív 
támogatója volt, a Laurenziana könyvtárat, a budai Corvina könyvtárral egyidőben kezdte 
fejleszteni. Lorenzo halála után két évvel (1494) elűzték a Medicieket a városból, és csak Lorenzo 
fiának, Giovanninak (X. Leó) a pápai trónra emelkedése után tértek vissza a városba. A 16. 
században I. Cosimo de’Medici megszerezte V. Károly császártól a nagyhercegi címet, és ekkorra 
Firenze, a császár hűbéreseként, már egész Toszkána ura volt. I. Cosimo udvara a firenzei 
manierista művészet kibontakozásának volt a színtere (Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari stb.) 

Perugino (Vannucci, Pietro di Cristoforo) (1450 k. - 1523): Perugiai festő, Raffaello mestere. 
Mintegy fél évszázadot felölelő életműve nagy részét oltárképek és a magánáhitat céljait szolgáló 
Madonna-képek teszik ki. Az 1480-as évek elejére kialakult stílusa, amelyet korai firenzei 
tartózkodása idején elsősorban Verrocchio figurális kompozíciói és drapériarajzai valamint Piero 
della Francesca színhasználata, kompozíciós megoldásai befolyásoltak, az évtizedek alatt keveset 
változott. Jellegzetes arctípusai és figuráinak beállításai kisebb eltérésekkel ismétlődnek művein. 
Korai tájhátterei még inkább a németalföldi elemeket felhasználó Ghirlandaioéra emlékeztetnek 
(Galatzin triptichon, Washington, National Gallery), később azonban sikerrel alkalmazza a 
levegőperspektíva módszerét és az olajtechnika előnyeit is (Szt Sebestyén, Stockholm, Nemzeti 
Múzeum; Madonna gyermekével, Washington, National Gallery). Oltárképeit és freskóit a jól 
áttekinthető, kiegyensúlyozott, szimmetrikus csoportkompozíciók jellemzik, ahol az előtérben, 
mintegy színpadon megjelenő alakok mögött tájháttér, vagy a korabeli építészet klasszicizáló 



stílusát követő, festett architektúra jelenik meg. A firenzei S. Maria Maddalena dei Pazzi számára 
festett Szt. Bernát látomását ábrázoló oltárképén (München, Alte Pinakothek, 1490/1) az előtér 
élénk színű drapériába öltöztetett alakjai (Szt. Bernát és a Madonna, szentek), a perspektivikusan 
rövidülő, szürkésbarna árkádsor és a háttérben kibontakozó veduta, három, jól elkülöníthető 
térréteget jelöl ki. Az a tény, hogy az umbriai iskolára jellemző, hangsúlyos architektúra-ábrázolást 
és a firenzei figurális stílust ötvözte és nagyvonalú, egységes kompozíciókba foglalta, Raffaellón 
keresztül az érett reneszánsz festészet kialakulásában nagy szerepet játszott. Legkorábbi művein, 
Perugiában Pinturicchióval dolgozott együtt (Szent Bernát csodatételei, 1473, Perugia, Galleria 
Nazionale dell'Umbria), majd 1482-ben más umbriai és firenzei festőkkel együtt (Pinturicchio, Luca 
Signorelli, Botticelli, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Piero di Cosimo) részt vett Rómában a Sixtus-
kápolna alsó regiszterének kifestésében. A három, általa készített freskó és az elpusztult oltárkép 
közül a Kulcsok átadása Perugino egyik főműve. Az 1490-es évek első felében részben Rómában 
dolgozott (Albani-Torlonia poliptichon, 1491k.), de elsősorban Firenzében festett oltárképeket 
(Trónoló Madonna szentekkel, Firenze, Uffizi; Pazzi triptichon, Firenze, S. Maria Maddalena dei 
Pazzi), de a paviai Certosa számára is készített oltárképet (Mária gyermekével, Szt Mihály, Tóbiás és
az angyal, London, National Gallery, 1499). 1495 után viszont egyre inkább Perugiában kap jelentős
megbízásokat, köztük is a legfontosabbat, a Collegio del Cambio fogadótermének kifestését (1495-
1500). Perugino életművének legnagyobb önálló freskóciklusa a quattrocento ikonográfiai 
sémáknak megfelelően a városállam számára fontos kardinális erények nőalakjait, és alattuk az 
azokat megtestesítő antik hősöket mutatja be. A mennyezet all'antica jellegű, groteszk díszítéssel 
ellátott, rendkívül gazdag dekorációjában az égitesteket megszemélyesítő, diadalszekéren vonuló 
antik istenek jelennek meg. Raffaello együttműködése Peruginóval (valószínűleg 1495-1505) 
elsősorban az előbbi számára volt gyümölcsöző, aki azonban korai, mesterét tökéletesen imitáló 
korai művei után (Mond keresztrefeszítés, London, National Gallery, 1502/3) fokozatosan 
eltávolodott stílusától. Perugino késői művein, akinek művészete 1500 után már konzervatívnak 
számított, formái egyre inkább rutinszerűen ismétlődnek művein. Ennek ellenére, életének utolsó 
húsz évében is számos megbízást kapott Perugiában (S. Agostino oltár, Perugia, Galleria Nazionale 
dell'Umbria, 1506-1520), és Perugián kívül is (Ámor és Castitas harca, Párizs, Louvre, 1505, Isabella 
Gonzaga számára). 

Petrarca, Francesco (1304–1374): Itáliai költő, valójában az első humanista. Kéziratokat kutatott 
fel, megalapozta az újkori szövegkritikát, a klasszika filológiát, a latin szó megszállottja volt. Apja – 
firenzei száműzött – Avignonban élt, a pápai udvarban, s Petrarca is itt nevelkedett. 1339-ben járt 
először Rómában, de Vaucluse-ban rendezkedett be „remeteségre”, 1341-ben Rómában költővé 
koszorúzták. Padovában, majd Milánóban is élt, diplomáciai küldetéseket is vállalt. 1362-ben 
Velencében telepedett le. 1370-től a Padova melletti Arquában talált otthonra, itt is halt meg. 
Latinul kiterjedt levelezést folytatott, új életre keltette az antik műfajt, az esszét. Világhírét olasz 
nyelven írt verseinek köszönheti, A melankolikus canzoniere, édes-bús dal, irányzatot teremtett, 
évszázadokig hatott. A petrarcai versforma, a szonett, számos költőt ihletett, szigorú zártsága, 
kicsiszolt formája, csodálatos egyensúlya próbakő lett az utódok számára. 

Piero della Francesca (Pietro di Benedetto di Pietro, de'Franceschi) (1415 k. - 1492): itáliai festő, 



elméleti író és matematikus, századának egyik legnagyobb művészegyénisége. Leon Battista Alberti
nyomán (De Pictura, 1435), P. a helyes képi ábrázolás alapjának tekintette a matematika, 
elsősorban a geometria és algebra pontos ismeretét és konzekvens alkalmazását. Elméleti művei 
közül (Trattato d'abaco, De quinque corporibus regularibus), a festészeti szakkönyvnek 
tekinthető De Prospectiva Pingendi-ben írta le, és egyben illusztrálta a tárgyak és az arányos 
emberi test lineáris perspektívában való ábrázolásának módszerét. Festményein pontosan 
alkalmazta az ott leírtakat. Életműve egyrészt dél-toszkánai szülővárosához és a közeli Arezzóhoz, 
illetve Perugiához (Umbria), másrészt Marche és Emilia tartomány humanista kultúrájú udvari 
központjaihoz (Ferrara, Rimini, Urbino) kötődik, de stílusának forrása a firenzei kora-quattrocento 
művészete volt. Jelenléte a városban már korán kimutatható, mert Domenico Veneziano 
segédeként 1439-ben részt vesz a S. Egidio (ma: S. Maria Nuova) kórusának freskódíszítésében. (Az 
elpusztult freskók sinópiáinak töredékei: Firenze, S. Apollonia, refektórium). Már legkorábbi, önálló 
képein is jól felismerhető a masacciói, plasztikus formaképzés és monumentális komponálásmód 
mellett Domenico Veneziano fénnyel telített festésmódjának (Szt. Lucia oltár, Firenze, Uffizi, 1440 
k.) közvetlen hatása. (Krisztus keresztelése, London, National Gallery, 1440-es évek vége, az oltár 
többi része Matteo di Giovanni munkája, Sansepolcro, Museo Civico) Korábban késői műként 
tartották számon, de valószínűleg az 1440-es években készülhetett a perugiai S. Antonio delle 
Monache számára a Trónoló Madonna szentekkel poliptichon. Oromzati képének (Angyali üdvözlet)
erős rövidülésben megfestett építészeti háttere a lineáris perspektíva konzekvens alkalmazásának 
szép példája. 1445-ben, szülővárosában kap megbízást a Misericordia konfraternitástól egy 
oltárkép elkészítésére, de ezt a munkát csak 1460 körül fejezi be (Misericordia oltár, Sansepolcro, 
Museo Civico). 1449-50-ben Ferrarában dolgozott, de a S. Agostino számára festett falképei 
elpusztultak. A kisméretű, magánáhitat célját szolgáló, és a németalföldi festőkre jellemző 
aprólékossággal megfestett, Szent Jeromos a pusztában táblakép feltehetően d'Este megrendelésre
készült (Berlin, Staatliche Museen, 1450), és ugyanekkorra datálható a téma egy másik változata is 
(Girolamo Amadi(?) Szt. Jeromos előtt, Velence, Gallerie dell'Accademia, 1450 k.). 1450/1-től 
Riminiben Sigismondo Pandolfo Malatesta szolgálatában állt (Sigismondo Pandolfo Malatesta 
portréja, Párizs, Louvre, korábban Firenze, Contini Bonacossi gyűjtemény). Valószínűleg a Tempio 
Malatestiano-t átépítő Alberti közbenjárásnak volt köszönhető, hogy megbízást kapott a 
templomban egy fogadalmi kép készítésére (Sigismondo Malatesta Szt. Zsigmond előtt, Rimini, 
Tempio Malatestiano, 1451). Az arezzói S. Francesco templom kórusába, a Bacci család 
megrendelésére festett nagyszabású freskóciklusa, a Szent Kereszt története nem csak P. főműve, 
de a reneszánsz festészet egyik legfontosabb alkotása is. Az 1450-es években keletkezett ciklus a 
kereszt történetét beszéli el, de eltérően a firenzei ferences templom, a Santa Croce kórusának 14. 
Századi freskóitól (Agnolo Gaddi), P. nem a Legenda Aurea elbeszélésének sorrendjét követi. Az 
ikonológiai program összeállításában valószínűleg Giovanni Bacci is közreműködött. A két oldalsó, 
valamint az oltárfalon, három sorban kibontakozó történet Ádám halálától a Kereszt Jeruzsálembe 
viteléig, enciklopédikus módon, nagyszabású, monumentális csoportkompozíciókban (Salamon és 
Sába találkozása, Konstantin csatája Maxentiusszal, Hérakliosz csatájaKoszroésszel, Heléna 
felfedezi a keresztet) és bensőséges, misztikus hangulatú jelenetekben (Nagy 
Konstantin (vagy Hérakliosz?) álma, Angyali üdvözlet) foglalja össze az ember megváltásának bibliai



történetét és a kereszt tiszteletének posztbibliai legendáját. A freskóciklus stílusát követik P.nak a 
következő évtized elején, szülőföldjén készült falképei (Madonna del Parto, Monterchi 
(Sansepolcro), Temetőkápolna, 1458 u.; S. Agostino oltár, Liszabon, Museu de Arte Antiga, London, 
National Gallery, New York, Frick Collection; Krisztus feltámadása, Sansepolcro, Museo Civico, 
1458-1465 között). Kisméretű, összetett kompozíciójú, de pontosan megszerkesztett táblaképe 
azonban (Krisztus ostorozása, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 1455 k.?), az arezzói 
freskóciklushoz hasonlóan, máig számos értelmezési nehézséget vet fel. P. életének utolsó 
szakaszában a humanista műveltségű hadvezér, Federigo da Montefeltro urbinói udvarában 
dolgozott. A hercegi párt ábrázoló portrépár (Firenze, Uffizi) valószínűleg Battista Sforza halála 
(1472) után készült Guidobaldo da Montefelro számára, hogy a képek hátoldalán, diadalszekéren 
ábrázolt szülői erényekre emlékeztesse az utódot. A háttérben kibontakozó, nagyszerű látképek 
csak Leonardo festészetében találtak követőre. Legfontosabb urbinói megbízása a valószínűleg 
Federigo da Montefelro sírkápolnájába szánt ún. Brera oltárkép volt (Milano, Brera, 1472-4). A 
térdelő donátort a Madonna és szentek társaságában ábrázoló kép a Sacra Conversazione új típusát
képviseli. P. utolsó művei közé tartozik a rossz állapotban fennmaradt, Krisztus születése zenélő 
angyalokkal oltárkép (London, National Gallery, 1470 k.), és a magánáhitatra szánt ún. Senigallia 
Madonna (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 1470 k.). A két táblaképen Mária alakjának 
emelkedett zárkózottságát a gyermek Jézus sorsa feletti vallásos meditáció hatja át. 


