
Humanismus a renesance 

1) Humanismus: 

- z latinského slova humanus – lidský 

- je to myšlenkový a životní styl, v popředí všeho je 

člověk 

- odrazem humanismu  

      v umění je renesance 

Michelangelo Buonarroti: Stvoření Adama Dáma s hranostajem – Leonardo da Vinchi 



Literatura: 

- byla psána v národním  

       jazyce  – italština, … 

- zaniká latina jako  

        literární jazyk 

- poezie 

- Dante Alighieri 

- Francesco Petrarca 

- povídky 

- Giovanni Boccaccio 

 

 

 

 

Dante Alighieri 

Dante a Vergilius v Pekle, 
výjev z Božské komedie 

Francesco Petrarca Giovanni 
Boccaccio 



2) Renesance: 

a) vznikla v Itálii 

- vzorem byla antika 

 

 

arkáda ve dvoře 
Melantrichova renesančního 
domu zbořeného v roce 1893 

Palác Rucellai, v přízemí dorské sloupy, v prvním 
patře ionský sloh a v druhém korintský - Itálie 

mapa Itálie 

prvky antiky 
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RENESANCE 

návrat k antice 



Typické renesanční znaky 

renesanční okna 



Volutové štíty 



Architektura 

palác Rucella ve Florencii 

Kupole katedrály  

Santa Maria del Fiore ve 

Florencii 



Malířství a sochařství 

krása lidského těla 

Donatello - David 
Michelangelo – Stvoření Adama 



Leonardo da Vinchi 



Poslední večeře Páně 

Milán 







Michelangelo Buonarroti 



Pieta 

Řím 

David 

Florencie 



bazilika sv. Petra ve Vatikánu 



Poslední soud v 

Sixtinské kapli  



Rafael Santi 



Sixtinská Madona  
Svatá rodina pod palmou 



Aténská škola 



Test – kdo nebo co je na obrázku? 

Michelangelo 
Buonarroti prvky antiky socha David od M. 

Buonarrotiho  

Leonardo da Vinchi 

Dante Alighieri bazilika sv. Petra a Pavla v Římě Mona Lisa  
od da Vinchi Rafael Santi 
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Renezance a humanismus 

- vznikly v Itálii ve 13. st. 

Itálie – rozdrobená na malé státečky 

jižní – Neapolské království – ovládali Normané, pak německý císař, Francouzi 

a Španělé 

střední – papežský stát 

severní – bohaté městské státy – Florencie, Milán, Janov, Benátky – střediska 

obchodu a vzdělanosti 

humanismus – zajímá se o člověka a jeho problémy 

literatura – v italském jazyce 

básníci – Dante (Božská komedie), Petrarca (Sonety Lauře) 

povídky – Boccaccio [bokačo] (Dekameron) 

renesance – znovuzrození antiky, návrat k řeckým a římským vzorům 

stavitelství – pohodlné zámky a paláce, kostely a měšťanské domy 

znaky – sloupy, čtvercové, kruhové, obdélníkové a trojúhelníkové tvary 

malířství a sochařství – oslava krásy lidského těla 

Leonardo da Vinci - malíř, sochař, vědec (Mona Lisa, Poslední večeře Páně) 

Michelangelo Buonarroti – sochař, malíř, architekt (David, fresky v Sixtinské 

kapli, bazilika sv. Petra ve Vatikánu) 

Raffael Santi – malíř (portrétista) a architekt (Sixtinská madona) 


