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Pérola barocca = perla nepravidelného tvaru 

 

 období dějin lidské společnosti v 17. a 18. 

století 

 směr umění a kultury v tomto období 

 

 vzniklo v Itálii a rozšířilo se v celé Evropě 

 

 proniklo do výtvarného umění, stavitelství, 

písemnictví, divadla i hudby 



 pohyb 

 

 asymetrie 

 

 předstírání plastických prvků 

 



 

malíři se snažili vyjadřovat pohyb a pocity 

 

 používali metodu šerosvitu 

 

 častým motivem bylo lidské tělo 

 

 



Rembrandt van Rijn, Noční hlídka 



Peter Paul Rubens, Klanění 

Tří králů 



Karel Škréta, Narození sv. Václava 



Petr Brandl, Autoportrér s motivem počítání na prstech 



 sochaři tvořili sochy v pohybu 

 

 časté byly rozevláté šaty 

 

 

 

 

Mezi významné barokní sochaře v Čechách 

patřili Matyáš Bernard Braun a Ferdinand 

Maxmilián Brokoff 



 stavby byly monumentální (=velkolepé) 

 

 byly bohatě zdobeny a štukovány 

 

malba napodobovala stavební prvky 

 

 barokní stavba  nejlépe vyniká, když ji 

obcházíte 

 



ČESKÝ KRUMLOV 

barokní stavitelství 



 Co je baroko? 

 Období dějin lidské společnosti v 17. a 18. století a 

směr umění a kultury v tomto období. 

 

 Znáte hlavní znaky baroka? 

 Pohyb, asymetrie, předstírání plastických prvků. 

 

 Znáte některé barokní malíře a sochaře? 

 Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Karel Škréta, 

Petr Brandl, Ferdinand Maxmilián Brokoff,  

   Matyáš Bernard Braun 

 

 

 



Dozvěděl/a ses základní informace a baroku. 

 

 Použij internet. 

 

 Zvol vyhledavač a vyhledej oba jmenované 

sochaře. 

 

 Přečti si, kdy žili, a prohlédni si jejich díla. 

 

 Sděl spolužákům svůj dojem z barokních 

soch. 



Uveřejněné odkazy [cit. 2012-12-10]. Dostupné pod licencí Wikipedia, Public domain na WWW: 

 

Český Krumlov: 

<http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=329&picture=vez-v-ceskem-krumlove> 

Rembrandt, Noční hlídka: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_van_Rijn-De_Nachtwacht-1642.jpg,> 

Rubens, Klanění Tří králů: 

<<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Peter_Paul_Rubens_-_The_Adoration_of_the_Magi_-

_WGA20244.jpg> 

Škréta, Narození sv. Václava: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta_-

_Narozen%C3%AD_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava.jpg> 

Brandl, Autoportrét: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petr_Brandl.jpg> 
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