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čtvrtek 22. 11. 2018
Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál
Staroměstské náměstí 13, Praha 1

10.00
zahájení konference

10.05–10.25
Tomáš Hladík: Postava mouřenína (Maura) v díle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa 
10.30–10.50
Tomáš Hořák: Pražský sochař Ondřej Filip Quitainer jako učitel Brokoffů?
10.55–11.15
Petr Macek: Sochař a architekt v 18. století
11.20–11.40
Kateřina Adamcová: Humor, vtip a výtvarná nadsázka v díle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa

12–13
oběd

13.00–13.20
Katarína Kolbiarz Chmelinová: Rodisko Jána Brokoffa a jeho sochársky charakter
13.25–13.45
Martin Pavlíček: Brokoffové na Karlově mostě
13.50–14.10
Kateřina Mazačová: Socha sv. Vojtěcha na Karlově mostě a její vzor v díle Františka Preisse
14.15–14.25
Pavel Štěpánek: Španělští světci v díle Brokoffů

14.25–14.40
Přestávka na kávu

14.40–15.00
Petra Oulíková: Kaple sv. Kříže aneb postní zamyšlení v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském
15.05–15.25
Mikuláš Argalács: Spišská Sobota v druhej polovici 17. storočia a miesto Jána Brokoffa v ňom
15.30–15.50
Vít Vlnas: Druhý život F. M. Brokoffa a jeho soch v dlouhém 19. století

15.50–17.00
závěrečná diskuze
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pátek 23. 11. 2018 
Exkurze
Lapidárium Národního muzea v Praze
Výstaviště 422, Praha 7

10.00
sraz před vchodem do Lapidária

Lapidáriem Národního muzea účastníky exkurze provede PhDr. Petr Přibyl, Ph.D., vedoucí Sbírky starších 
českých dějin NM. Součástí pátečního programu bude příspěvek Marie Foltýnové Půlstoletí péče 
o brokoffovská díla v Praze. 

12.00–14.00
oběd a přesun ke kostelu sv. Haštala

Kostel sv. Haštala 
Haštalské nám. 790/1, Staré Město

14.00
sraz před vchodem do kostela

V kostele sv. Haštala si prohlédneme nově restaurovaný soubor soch s Pašijovými výjevy 
z dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa.

16.00
předpokládaný konec konference
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Seznam příspěvků s anotacemi:
 KATEŘINA ADAMCOVÁ
 Humor, vtip a výtvarná nadsázka v díle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa

Interpretace děl spojovaných s klíčovou osobností brokoffovského ateliéru, Ferdinandem Maxmiliánem 
Brokoffem, prozatím obvykle nepočítaly s tím, že by v jejich koncepci mohl tento vynikající a nesmírně 
talentovaný umělec uplatnit prvky parodie, grotesky nebo dokonce i záměrného výtvarného žertu, 
které rozhodně nejsou výtvarnému umění ani v období novověku cizí. Díky tomu došlo v případě 
některých Brokoffových sochařských prací k nepochopení jeho osobitého výtvarného pojetí daného 
ikonografického programu. Navíc nám tak doposud unikala další zajímavá vrstva sochařského projevu 
tohoto umělce. V rámci příspěvku bych chtěla na vybraných příkladech děl z tvorby Ferdinanda 
Maxmiliána Brokoffa ukázat nejen různé typy humorné nadsázky, které ve své tvorbě tento sochař 
využil, ale také to, jak nás může právě tento úhel pohledu dovést ke zcela odlišnému celkovému 
hodnocení daného díla, než s jakým se setkáváme v dosavadní odborné literatuře.

 MIKULÁŠ ARGALÁCS
 Spišská Sobota v druhej polovici 17. storočia a miesto Jána Brokoffa v ňom

Cieľom štúdie je podať obraz mestečka Spišská Sobota vo vtedajšom Hornom Uhorsku, v ktorom sa 
Ján Brokoff narodil. Samotná pozícia mestečka v regióne Spiša bola zvláštna, nie však výnimočná. 
Výnimočnou bola skôr cesta mladého Brokoffa k drevorezbárstvu a dôvod jeho odchodu, ktorý 
naznačujú viaceré indície, chýbajú však vecné dôkazy. Je len isté, že prvé remeselné zručnosti získal vo 
svojom rodnom meste, ktorého obyvatelia sa v prelomových časoch antireformácie zachovali, jedna 
cirkev voči druhej, veľmi tolerantne, čo formovalo aj myslenie mladého Brokoffa.

 MARIE FOLTÝNOVÁ
 Půlstoletí péče o brokoffovská díla v Praze

Galerie hlavního města Prahy má konvolut sousoší na Karlově mostě ve správě a péči již 55 let. 
Za tu dobu se změnily restaurátorské postupy i názory památkové péče na zachování barokních 
sousoší a soch in situ. Dnes můžeme stav barokních sochařských děl sledovat pomocí moderních 
analýz a technologií a před jakýmkoliv zákrokem pečlivě zvážit, zda je možné originál restaurovat, 
optimálně konzervovat a ponechat na místě, či je nutné nahradit dílo sekanou kopií. Ještě na konci 
80. let 20. století se počítalo s tím, že do poloviny 50. let 21. století se všechna originální barokní 
sousoší přemístí do sálu Gorlice na pražském Vyšehradě. V současnosti preferujeme zachovat co 
nejvíce sochařských děl z dílny rodiny Brokoffů v jejich přirozeném prostředí před muzeální instalací 
v lapidáriích nebo uložením v depozitáři, většinou v nerestaurovaném stavu. 

 TOMÁŠ HLADÍK
 Postava mouřenína (Maura) v díle Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa

Na sklonku 18. století malíř Jan Quirin Jahn, znamenitý znalec domácího barokního umění a pilný 
topograf uměleckých památek Prahy, nešetřil chválou na adresu dvou nadživotních soch Maurů, 
podpírajících balkón na průčelí Morzinského paláce v dnešní Nerudově ulici. Podle autora stojí sochy 
za obzvláštní pozornost, a to nejen pro „správnou kresbu“ a velkou sochařskou formu, ale rovněž 
pro jejich správně postižený charakter. Specificky pojednanou postavu mouřenína (Maura) najdeme 
však i na některých dalších zachovaných realizacích brokoffovské dílny. Dochovaný počet těchto 
„černošských“ zpodobení je přes všechny ztráty minulých věků při srovnání se současně působícími 
dílnami Matyáše Brauna či Matouše Václava Jäckela překvapivý. V přednášce poukážeme na možné 
inspirační zdroje, z nichž Ferdinand Maxmilián Brokoff zřejmě vycházel nejenom při práci na skulpturách 
Morzinského paláce. 
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 TOMÁŠ HOŘÁK
 Pražský sochař Ondřej Filip Quitainer jako učitel Brokoffů?

V Pelclových Abbildungen je umělecké školení F. M. Brokoffa popsáno ve dvou navazujících stupních. 
Po vyškolení v dílně svého otce, „průměrného sochaře“, mladý Brokoff údajně postoupil na vyšší úroveň 
spoluprací se „slavným“ Quitainerem. Ačkoli tento názor zpochybnili již autoři přelomu 19. a 20. století, 
téma vztahů mezi brokoffovskou a quitainerovskou dílnou, jehož poznání může zpřesnit náš pohled 
na situaci pražského sochařství prvních tří desetiletí 18. století, zatím nebylo podrobněji zpracováno. 
Připravovaný příspěvek si klade za cíl prozkoumat otázku vzájemných vazeb obou ateliérů v konfrontaci 
názorů osvíceneckých autorů a současného stavu poznání díla O. F. Quitainera. Představeny budou 
některé nejnovější archivní nálezy (Quitainerův podíl na výzdobě baziliky v Maria Zell) i výsledky terénního 
výzkumu. 

 KATARÍNA KOLBIARZ CHMELINOVÁ
 Rodisko Jána Brokoffa a jeho sochársky charakter

Korene Jána Brokoffa sú zviazané so Spišskou Sobotou nachádzajúcou sa na severe vtedajšieho 
Uhorského kráľovstva. V roku 1652, čiže v čase narodenia budúceho zakladateľa známej sochárskej 
rodiny, bolo mesto súčasťou Spišského starostovstva. Ako súčasť tzv. poľského zálohu profitovalo z úzkej 
väzby k uhorskému a súčasne i poľskému prostrediu. Podstatné však je, že necelé tri roky po narodení 
Jána Brokoffa sa v Spišskej Sobote oženil a natrvalo usadil sochár Pavol Gross starší. Úspešná dielňa, 
ktorú tu viedol niekoľko dekád, udávala tón rano-barokovému prejavu Spiša i jeho okolia a vďaka jeho 
synovi pretrvala dve generácie. Ako vyzerala dobová produkcia spišskosobotskej Grossovskej dielne a do 
akej miery mohla ovplyvniť Jána Brokoffa? Aké sochárske i celkovo kultúrne zázemie poskytoval v druhej 
polovici 17. storočia Spiš? Príspevok sa pokúsi odpovedať na tieto a ďalšie otázky spojené s úvodnou 
fázou života Jána Brokoffa v uhorskom prostredí.

 PETR MACEK
 Sochař a architekt v 18. století

V období vrcholného baroka se těsněji než jindy propojily všechny druhy výtvarného umění (o řemesle 
nemluvě). Zejména u velkých statu jí či rozměrných oltářů je pak často nastolována otázka, kdo za 
celkovým návrhem stojí jako „inventor“. Starší literatura vesměs straní architektům (stavitelům). Je 
pravda, že zejména K. I. Dientzenhofer tomuto pohledu odpovídá; jeho návrhy obsahují i sochařskou 
výzdobu (včetně základních postojů a gest). Jak je ale obvyklé, reálný stav byl složitější. Domnívám se, 
že u řady architektonicko-sochařských celků mohl být tou rozhodující postavou sochař, jehož dílem 
je pak i architektonická složka výsledného komplexního díla. Dle mých předběžných závěrů do této 
skupiny náleží právě F. M. Brokoff. V příspěvku bych se proto pokusil na několika různorodých příkladech 
představit vztahy těchto dvou profesí, a to v období cca první třetiny 18. století.

 KATEŘINA MAZAČOVÁ
 Socha sv. Vojtěcha na Karlově mostě a její vzor v díle Františka Preisse

Příspěvek pojednává o brokoffovské soše sv. Vojtěcha na Karlově mostě po ikonografické, kompoziční 
i formální stránce. Na základě porovnání sochy s jejím modellettem poukazuje na klíčovou roli 
objednavatele ve volbě konkrétního ikonografického typu sv. Vojtěcha. Všímá si blíže sochy téhož světce 
od Františka Preisse ze svatovítské katedrály jakožto Brokoffova bezprostředního vzoru, připomíná 
původní umístění dřevořezby, pro něž František Preiss toto své dílo koncipoval. Uvádí i další případy 
Preissova zpodobení sv. Vojtěcha v souvislosti s formálním vlivem Preissova stylu na danou Brokoffovu 
sochu. Dotýká se rozdílu sochařského pojetí obou zmíněných umělců s důrazem na jejich díla kamenná. 
Na závěr se pokouší srovnáním s prvky jiných děl z brokoffovské dílny podpořit určení autorství 
Ferdinanda Maxmiliána, nikoli jeho bratra Michala Jana Josefa.



 PETRA OULÍKOVÁ
 Kaple sv. Kříže aneb postní zamyšlení v kostele sv. Havla na Starém Městě pražském

V nedávné době byl upřesněn vznik kaple sv. Kříže v bývalém karmelitánském kostele sv. Havla na Starém 
Městě pražském. Sochařská výzdoba kaple, dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, patří k nejlepším 
památkám barokního sochařství v Čechách. Kaple vznikla na místě staré sakristie a je evidentní, že 
její výzdoba byla koncipována jako jednotný prostor, zahrnující v sobě složku malířskou i sochařskou. 
Příspěvek bude zaměřen nejen na ikonografický a ikonologický rozbor tohoto komorního prostoru, ale 
upozorní i na některé zajímavé prvky z hlediska formálního. 

 MARTIN PAVLÍČEK
 Brokoffové na Karlově mostě

Rozsáhlé pomníkové dílo Jana Brokoffa a jeho synů na Karlově mostě přitahuje oprávněně již po staletí 
pozornost odborné veřejnosti. Přes dlouhotrvající výzkum, stejně jako řadu historiků umění, kteří se 
tématem zabývali, je stále prostor pro nové objevy a poznatky. V tomto příspěvku několik takových – 
týkajících se ikonografie, geneze či vlivu některých brokoffovských sousoší – bude prezentováno.

 PAVEL ŠTĚPÁNEK
 Španělští světci v díle Brokoffů

Dílna Brokoffů působila pod vedením Ferdinanda Brokoffa ve vrcholném období rekatolizace českých 
zemí, kdy mocným zdrojem inspirace byly řády založené či reformované Španěly. Jejich zakladatelé 
byli záhy prohlášeni za světce a jejich kult se rychle přenesl mj. do Čech, kde se rychle zabydloval i na 
veřejných místech, např. na Karlově mostě v Praze. Zde si jezuité, řád založený sv. Ignácem, nechali 
postavit sousoší, v nichž španělští zakladatelé hráli hlavní roli (sv. Ignác, sv. František Xaverský). Díky 
dobovému záznamu objednávky i dochovanému modellettu jsou obě poničená sousoší až na nepatrné 
detaily čitelná formou i obsahem. Na základě srovnání poškozeného originálu plastiky sv. Františka 
Xaverského, dobové grafiky a popisu události je možno dojít k přesnějšímu ikonografickému určení 
tohoto poničeného sousoší, které rekonstruoval sochař Č. Vosmík. 

 VÍT VLNAS
 Druhý život F. M. Brokoffa a jeho soch v dlouhém 19. století

Příspěvek se pokusí vymezit hlavní obrysy historického a obecně kulturního povědomí o F. M. Brokoffovi 
a sochařské rodině Brokoffů v období od osvícenství do nástupu vědecké historiografie umění 
počátkem 20. století. Přestože Brokoffovy sochy, zejména ty na Karlově mostě, se vždy těšily značné 
pozornosti a dostalo se jim i zajímavých literárních aktualizací, postava jejich tvůrce upadla na dlouhá 
desetiletí do zapomenutí. K nové slávě nepozdvihlo Brokoffa paradoxně ani tak uměleckohistorické 
bádání, jako spíše potřeba zalidnit panteon umělců – nositelů „české národní školy“ – novými tvářemi.

Foto: Radek Brousil

Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.,
a s finanční podporou Ministerstva kultury.
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