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Malarstwo osiemnastowiecznego Rzymu pomiędzy barokiem 
a rokokiem

Trzy centra artystyczne osiemnastowiecznych Włoch

Rzym, stolica Państwa Kościelnego, Neapol, stolica wicekrólestwa, a następnie Króle-
stwa Burbonów, oraz Republika Wenecka stworzyły w XVIII wieku trzy najważniejsze 
włoskie szkoły malarskie – zarówno pod względem liczby lokalnych i zagranicznych 
zamówień, jak i liczby twórców oraz jakości dzieł1.

Tymczasem w innych ośrodkach Półwyspu Apenińskiego, które rozkwitały w dobie 
renesansu i baroku, dał o sobie znać – pomimo licznych wyjątków i aktywności w tych 
ośrodkach znaczących artystów, jak Giacomo Ceruti zwany „il Pitocchetto” w Mediola-
nie czy Giuseppe Maria Crespi i rodzina Gandolfich w Bolonii – zmierzch ich znaczenia. 

Powszechnie znany jest fakt, że w Wenecji ukształtowali się niektórzy z najbar-
dziej znanych i cenionych osiemnastowiecznych twórców – już w połowie tego wieku 
Charles-Nicolas Cochin twierdził, że najlepszymi włoskimi malarzami byli Wenecja-
nie. Należy jednak zaznaczyć, że ci twórcy byli aktywni w ojczyźnie głównie dzięki 
zagranicznym zleceniom i że w znacznej mierze przeobrazili się w „artystów wędrują-
cych”, nieustannie gotowych do przemierzania Europy, znaczących ślady swoich podró-
ży ważnymi dziełami. Dziś jest to główny powód, dla którego międzynarodowy rynek 
sztuki przedkłada przede wszystkim szkołę wenecką nad inne włoskie centra malar-
skie, zwłaszcza rzymskie i neapolitańskie. 

Gdy mowa o peregrynacjach weneckich malarzy XVIII wieku, przypomnijmy, że 
Giovanni Antonio Pellegrini (1675–1741), po pobycie w Düsseldorfie, Paryżu i Wiedniu, 
w 1708 roku razem z Marco Riccim (1676–1730) znalazł się w Londynie, wyprzedzając 
tym samym innych rodaków, których losy potoczyły się podobnie. W kolejnych latach 
odwiedził również Drezno (1725) i Warszawę (ok. 1734–1735), a dla kościołów w Piasecznie 
i Radomiu wykonał dwie repliki znakomitej kompozycji Gloria Trójcy Świętej2. Sebastia-
no Ricci (1659–1734), aktywny w Piacenzy, Bolonii, Turynie, Wiedniu, Rzymie, we Flo-
rencji i wreszcie w Paryżu, od 1711 do 1716 roku przebywał w Anglii. Jacopo Amigoni (ok. 
1685–1752), podróżując między Bawarią, Paryżem i Neapolem i zatrzymując się na niemal 
dekadę w Anglii (1730–1739), w 1747 roku przeniósł się do Madrytu, wezwany przez Ferdy-
nanda VI, gdzie został nadwornym malarzem i dyrektorem Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych Świętego Fernanda. Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770), działający w Udine, 
Mediolanie i Würzburgu, od 1761 roku do swojej śmierci przebywał wraz z synami, Lo-
renzem i Giandomenikiem, w Hiszpanii. Zmarł w Madrycie, dokąd jako nadwornego ma-
larza zaprosił go Karol III Burbon. Wreszcie Giovanni Antonio Canal (1697–1768), zwany 
Canaletto, niezwykle popularny w Wenecji wśród angielskich zleceniodawców dzięki 
wsparciu brytyjskiego konsula Josepha Smitha, spędził w Anglii mniej więcej dziesięć lat 
(1746 – ok. 1756). Inny wybitny wedutysta wenecki, Bernardo Bellotto, urzędował w Rzy-
mie, we Florencji, w Turynie, Wiedniu i Monachium, by następnie przenieść się do Dre-
zna i w końcu do Warszawy, gdzie został nadwornym malarzem3. 

Z  kolei liczne zamówienia otrzymywane w  ojczyźnie 
przez twórców rzymskich i neapolitańskich, którzy pomi-
mo zaproszeń odmawiali, nawet tymczasowo, opuszczania 
miejsc swojej edukacji artystycznej (nie licząc wyjątków, 
jak Paolo de Matteis, Andrea Procaccini, Andrea Casali czy 
Corrado Giaquinto), stanowią oznakę osiemnastowiecznego 
rozkwitu artystycznego środkowych i południowych Włoch, 
który wspomagali nowi władcy, arystokracja i zakony i któ-
ry został wzmocniony dzięki fenomenowi Grand Tour d’Ita-
lie, z Rzymem i Neapolem jako głównymi ośrodkami. 

Ta relacja, oparta na żywej wymianie między dwoma 
centrami, jeszcze niedostatecznie opracowana, pierwszy 
doniosły moment przeżywała pod koniec XVI wieku pod-
czas budowy Certosa di San Martino w Neapolu, w której 
uczestniczyli przedstawiciele szkoły rzymskiej, jak Avanzi-
no Nucci (ok. 1552–1629), Giovanni Baglione (ok. 1566–1643), 
Paolo Guidotti Borghese (1559–1629) i Cavalier d’Arpino 
(1568–1640). Zjawisko to przybrało na sile w  XVII stule-
ciu, gdy wielu malarzy działających w Rzymie przeniosło 
się do Neapolu, w tym Caravaggio (1571–1610) i Jusepe de 
Ribera (1591–1652), i wprowadziło – kluczowe dla rozwoju 
naturalizmu – zmiany w  lokalnych ośrodkach późnoma-
nierystyczych. Wywodzący się z papieskiej stolicy artyści, 
jak Domenichino, Giovanni Lanfranco, Angelo Caroselli, 
Giacinto Brandi, Mattia Preti czy Giovanni Battista Be-
naschi, znaleźli zatrudnienie w stolicy hiszpańskiego wice-
królestwa, rozprzestrzeniając nowy barokowy język, pod-
czas gdy wielu artystów neapolitańskich, w tym Battistello 
Caracciolo, Francesco Di Maria, Luca Giordano i Paolo de 
Matteis, włączyli rzymskie doświadczenia w proces swojej 
artystycznej edukacji.

W XVIII wieku wyraziście zarysowała się zmiana ten-
dencji: artyści wywodzący się z Neapolu kierowali się do 
Rzymu, gdzie otrzymywali prestiżowe zlecenia. Najbardziej 
spektakularnymi przykładami są tu Sebastiano Conca i Cor-
rado Giaquinto, uczniowie wielkiego Francesca Solimeny. 
Z tej szkoły można wywieść również twórczość Gasparego 
Traversiego, który przeniósł się na stałe z Neapolu do Rzy-
mu w 1752 roku. Także inni malarze z południa obrali za 
swą siedzibę stolicę papieską, wśród nich choćby Onofrio 
Avellino, Emanuele Alfani, Vito d’Anna czy Francesco Manno. Z kolei artyści peregrynu-
jący, mający międzynarodowe doświadczenie, tacy jak Anton Raphael Mengs i Angelika 
Kauffmann, po pobycie w Rzymie udali się do Neapolu. 

Rzym stolicą sztuk

Odkrycie i pełna krytyczna ocena sztuki osiemnastowiecznego Rzymu, po monumen-
talnej wystawie „Sztuka XVIII wieku w Rzymie” z  1959 roku, jest zasługą badań An-
tony’ego Morrisa Clarka, a następnie Giancarla Sestieriego. W ich ślady – zwłaszcza 

Francesco Petrucci

1 Niniejszy tekst jest przetworzoną 

wersją eseju: Petrucci 2013.

2 Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bil-

dender Künstler... 2017, s. 4–5; Sito 2018,  

s. 193 (przyp. red.).

Il. 1 Ermenegildo Costantini, Gloryfikacja rodu Borghese, 1767,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme, Photographic Archive, 
Palazzo Chigi di Ariccia (il. 1–36) 

3 Na temat artystów zob. ostatnio 

w literaturze polskiej: Manikowska 2014; 

Bernatowicz 2016 (przyp. red.).
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w ostatnich latach –  poszło wielu innych włoskich i zagranicznych historyków sztuki. 
Kulminacją tego procesu były wystawy w Houston (2000) i Rzymie (2005)4. 

Niebywała różnorodność rzymskiej panoramy artystycznej w XVIII stuleciu dopro-
wadziła do pojawienia się krytycznych ujęć – rozbieżnych i pełnych sprzeczności – które 
próbowały sprecyzować, często w wielu formułach interpretacyjnych, główne kierunki 
epoki: „późny barok”, „barocchetto” (późny barok protorokokowy), „klasycyzujące ro-
koko”, „protoneoklasycyzm” i „neorenesans”. W ostatnim czasie zaproponowany został 
termin „klasycyzm arkadyjski”, obejmujący całą osiemnastowieczną sztukę rzymską5.

Jednoznaczne skodyfikowanie i sklasyfikowanie według jednego kulturowego klucza 
tak różnych impulsów jest znacznie trudniejsze, niż było to w przypadku choćby toposu 
arkadii w literaturze. Impulsy te były bowiem wynikiem raczej przemian środków wy-
razu, stymulowanych naturalną ewolucją języka artystycznego, niż czynników zewnętrz-
nych, czemu sprzyjało również odmienne pochodzenie wielu postaci oraz ich zróżnico-
wany warsztat artystyczny. Wszystko to nastąpiło przed ugruntowaniem się prawdziwego, 
spójnego neoklasycyzmu, który w odróżnieniu od innych kierunków miał wszelkie cechy 
jednolitego nurtu, widocznego w pełnej formie od lat 80. XVIII wieku, kiedy to do Rzymu 
przybyli Jacques-Louis David (1748–1825) i Antonio Canova (1757–1822). Co istotne, dzie-
dzictwo baroku ustępowało z trudem, czego dowodem jest fresk Ermenegilda Costanti-
niego na sklepieniu Palazzo Borghese z około 1773 roku (jego szkic znajduje się w Ariccii 
w Palazzo Chigi, kolekcja Lemme), uznawany przez Italego Faldiego za „ostatni przebłysk 
rzymskiego baroku” (il. 1). Jeśli mowa o rzeźbie, jednym z ostatnich przykładów sceno-
graficznego i teatralnego barokowego gustu jest spektakularny nagrobek Marii Flaminii 

Il. 2 Giovanni Paolo Pannini, Plac Kwirynału, 1733,  
Rzym, Pałac Kwirynalski

Il. 3 Giovanni Paolo Pannini, Plac Santa Maria Maggiore, 1742,  
Rzym, Pałac Kwirynalski

Il. 4 Giovanni Paolo Pannini,  
Rzym współczesny, 1757,  
Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art

4 Więcej na temat rzymskiego malar-

stwa XVIII wieku zob. Voss 1924; Il Sette-

cento a Roma 1959; Clark, Bowron 1981; 

Rudolph 1983; Sestieri 1988; Barroero 

1990; Sestieri 1994; Bowron 2000; Il Set-

tecento a Roma 2005; Petrucci 2013.  

Więcej na temat neapolitańskiego malar-

stwa XVIII wieku zob. La Civiltà del Sette-

cento a Napoli 1980; Spinosa 1986–1987; 

Spinosa 1990. 

5 Zob. Barroero, Susinno 2000.

Odescalchi w bazylice Santa Maria del Popolo, zrealizowany w 1772 roku przez grupę 
artystów według projektu Paola Posiego na zamówienie księcia Sigismonda Chigiego. 

W dobie tak zwanego złotego wieku Grand Tour Rzym jako ośrodek sztuki w jesz-
cze większym stopniu niż wcześniej stanowił centrum Europy. Żadna inna europejska 
stolica nie mogła się poszczycić obecnością tak wielu artystów – włoskich, francuskich, 
niemieckich, angielskich i wielu innych narodowości – i tak bezprecedensowym kosmo-
polityzmem, zarówno dawniej, jak i współcześnie. 

Najważniejsze znaczenie w odzyskaniu przez Rzym przodującej roli na polu kultury 
miała w pierwszej połowie XVIII wieku Akademia Świętego Łukasza oraz ustanowiony 
przez papieża Klemensa XI w 1702 roku tzw. konkurs klementyński, skierowany do 
malarzy, rzeźbiarzy i architektów. W szerszej perspektywie istotny wpływ na sztuki pla-
styczne wywierała również Akademia „Arkadia”, instytucja literacka kierowana przez jej 
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współzałożycieli: poetę i krytyka Giovanniego Marię Crescimbeniego (1663–1728) oraz 
literata i prawnika Giovanniego Vincenza Gravinę (1664–1718). 

W papieskiej polityce kulturalnej o zwiększeniu przestrzeni dla sztuki świadczą tak 
zwane narodziny muzeum, ogłoszone wraz z otwarciem dla publiczności w 1734 roku 
wystawy kolekcji rzeźb w Muzeum Kapitolińskim przez papieża Klemensa XII. Za pon-
tyfikatu Benedykta XIV zostały nabyte w latach 1748–1749 zbiory obrazów rodzin Sac-
chetti i Pio. Później nastąpiła inauguracja Pinakoteki Kapitolińskiej, która potwierdziła 
prymat Rzymu nad resztą kontynentu w tworzeniu kolekcji muzealnych. Tu również 

miała siedzibę słynna Scuola del Nudo (Szkoła Aktu), założona w 1754 roku i kierowana 
przez Stefana Pozziego. Jej celem było kształcenie młodych włoskich artystów opierają-
ce się na studium żywego modela i nieustannym odwoływaniu się do rzeźby antycznej. 

Od 1772 roku powstawały Muzea Watykańskie, w  latach 1755–1763 została utwo-
rzona Villa Albani, a Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) zaaranżował kolekcję 
starożytności należących do kardynała Alessandra Albaniego. 

Papieże pierwszej połowy XVIII wieku prowadzili także konsekwentną politykę 
urbanistyczną, która miała na celu odnowienie oblicza miasta. Wznosili nowe budowle 
użytku publicznego, a w imię funkcjonalności, prestiżu i majestatycznej teatralności 
urządzali przestrzenie publiczne, które stały się areną epoki oświecenia. Przykładami 
są: monumentalny kompleks szpitalny San Michele a Ripa Grande, Schody Hiszpań-
skie przy placu Hiszpańskim i port Ripetta nad Tybrem, Fontanna di Trevi, Piazza 
Sant’Ignazio, Piazza del Quirinale oraz fasady bazylik Santa Maria Maggiore i Świętego 
Jana na Lateranie, a także radykalne renowacje kościołów i pałaców (il. 2, 3, 4). 

Rzymscy artyści byli rozchwytywani w całej Europie, zwłaszcza przez angielskich 
lordów i brytyjskich możnowładców. Król Portugalii Jan V zlecił w 1730 roku dekorację 

Il. 5 Carlo Maratti, Wizja błogosławionego Juana de Palafox, 
1692–1695, obecnie Sewilla, kolekcja prywatna

Il. 6 Carlo Maratti, Święty Piotr chrzci centuriona Korneliusza, ok. 1711,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 7 Carlo Maratti, Sąd Parysa, 1708, Petersburg, Narodowe Muzeum w Carskim Siole
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wnętrz katedry w Mafrze, a w ślad za nią pojawiły 
się kolejne zamówienia dla kościołów i królewskich 
rezydencji. Powierzano ja artystom takim, jak: Ema-
nuele Alfani (czynny ok. 1730), Marco Benefial (1684–
1764), Pietro Bianchi (1694–1740), Sebastiano Conca 
(1680–1764), Corrado Giaquinto (1703–1766), Mancini, 
Agostino Masucci (ok. 1691–1758), Francesco Trevisa-
ni (1656–1746), Giovanni Odazzi (1663–1731), Joseph 
Parrocel (1646–1704), Jacopo Zoboli (1661? – ok. 1765) 
i Odoardo Vicinelli (1684–1755). Obok malarzy przy 
wspomnianym zleceniu pracowali także włoscy rzeź-
biarze. Fakt ten można uznać za swoiste apogeum 
znaczenia i ekspansji szkoły rzymskiej, na poziomie 
nieporównywalnym z  udziałem innych włoskich 
szkół, zarówno wcześniej, jak i współcześnie6. 

W kontekście tego niezwykłego fermentu kultu-
ralnego należy umiejscowić wyjątkowe stosunki mię-
dzy stolicą papieską a Wielką Brytanią oraz Polską. 
Był to wynik między innymi zaszczytów, którymi pa-
pież Innocenty XI uhonorował Jana III Sobieskiego 
po wiktorii wiedeńskiej nad Turkami (1683), a także 
odbywających się z tego tytułu uroczystości, czego 
kulminację stanowiło wzniesienie pięćdziesiąt lat 
później kościoła Najświętszego Imienia Marii na Fo-
rum Trajana (1736) oraz osiedlenie się w Rzymie (na 
15 lat, od 1699 do 1714 roku) królowej wdowy Marii 
Kazimiery Sobieskiej. Najpierw za swą siedzibę Ma-
ria Kazimiera obrała Palazzo Odescalchi, następnie 
zaś Palazzetto Zuccari. Zgromadziła tu własny dwór, 
zapewniając wsparcie artystom i muzykom, takim 
jak Filippo Juvarra i Alessandro Scarlatti7.

Również pretendent do angielskiego tronu Ja-
kub III Stuart od 1719 roku przebywał na wygna-
niu w  Rzymie pod opieką Klemensa XI razem 
z małżonką, Marią Klementyną Sobieską, wnucz-
ką Jana III. Rodzina królewska prowadziła wła-
sny dwór i wspierała sztukę, zamawiając między 
innymi własne portrety reprezentacyjne u  takich 
mistrzów jak Antonio David i Francesco Trevisani. 
Maria Klementyna po swej przedwczesnej śmierci 
w 1735 roku została upamiętniona okazałym pomni-
kiem nagrobnym w bazylice watykańskiej, wyrzeź-
bionym przez Pietra Bracciego (1700–1773). 

Dwór Stuartów wspierał przebywających w Rzymie rozlicznych możnowładców bry-
tyjskich, składających dalsze zamówienia artystyczne. Podobnie obecność polskich kró-
lowych pobudzała stosunki kulturalne między państwem papieskim a Polską. 

W Europie narodów poszukujących swojej tożsamości kulturowej Rzym jawi się 
jako ośrodek tradycji klasycznej, gdzie bezpośrednie doświadczenie antyku jest co-
dziennością, co w oczach każdego badacza stanowi oznaką niezwykłej spójności kul-
tury artystycznej miasta. 

Il. 8 Giuseppe Passeri, Alegoria rodziny Patrizich, 1680,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme 

Il. 9 Giuseppe Bartolomeo Chiari,  
Prorok Obediasz (Abdiasz), 1716–1718,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

6 Quieto 1988; Roma Lusitana / Lisbona 

romana 1990; Saldanha 1994; Giovanni V 

di Portogallo 1995;  Quieto 2001, s. 81–90, 

164–168.

7 Polonia 1975, s. 187–215. Zob. także: 

Markuszewska 2018 (od red.).

Il. 10 Agostino Masucci, Ekstaza św. Ludwika Gonzagi, ok. 1726,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme
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Narodziny archeologii, w ślad za teoriami sfor-
mułowanymi przez wybitnych intelektualistów, ta-
kich jak Johann Joachim Winckelmann i  Ennio 
Quirino Visconti, liczne prace wykopaliskowe po-
dejmowane regularnie na terytorium papieskim, 
począwszy od badań na Palatynie (1721–1731), po-
lityka zakupów i  związane z  nią renowacje rzeźb 
i  obiektów archeologicznych, czemu patronowali 
Benedykt XIV i Klemens XIV – wszystko to dopro-
wadziło do powstania w Watykanie Museo Clemen-
tino, powiększonego i wzbogaconego przez Piusa VI 
(dzisiejsze Museo Pio Clementino). 

W tych samych latach, w następstwie zarówno 
nielegalnych wykopalisk, jak i prac prowadzonych 
pod auspicjami papiestwa, a także wskutek wyprze-
dawania dóbr przez pogrążoną w kryzysie gospodar-
czym rzymską arystokrację, powstały ważne zagra-
niczne kolekcje prywatne, jak choćby te należące do 
carycy Katarzyny II, króla pruskiego Fryderyka II, 
księcia elektora Saksonii Fryderyka I  (czyli króla 
polskiego Augusta II Mocnego), możnowładców bry-
tyjskich czy polskiego księcia Stanisława Poniatow-
skiego (spędzającego znaczną część życia między 
Rzymem a  Florencją), które stanowiły fundament 
dla kształtowania się wielkich publicznych muzeów 
europejskich. 

Rezultatem tych zjawisk był znaczący napływ 
artystów, intelektualistów, majętnych arystokratów 
i handlarzy sztuką, stanowiący pożywkę kulturalną 

– czy swoisty zaczyn – dla nadejścia neoklasycyzmu.

Rzymskie warsztaty początku XVIII wieku

Aby zrozumieć środowisko artystyczne, z którym Szymon Czechowicz nawiązał kon-
takt podczas pobytu w Rzymie, należy pochylić się nad tamtejszymi głównymi ateliers, 
które aż do połowy XVIII stulecia kontynuowały tradycję wielkich siedemnastowiecz-
nych warsztatów. 

Między końcem XVII a początkiem XVIII wieku tendencje w malarstwie rzym-
skim wyznaczał warsztat zatrudniony przy budowie kościoła San Silvestro in Capite. 
Działając pod kierunkiem Ludovica Gimignaniego, malarza z kręgu Berniniego, był 
w ostatniej dekadzie XVII wieku odpowiedzialny za wykonanie dekoracji wszystkich 
kaplic, absydy i transeptu. Czynny udział brał w tym sam Gimigniani, wspierany przez 
Luigiego Garziego, Giuseppego Bartolomea Chiariego, Francesca Trevisaniego i Giu-
seppa Ghezziego, którzy zainicjowali znaczący zwrot barokowego malarstwa rzymskie-
go w stronę arkadyjskiego klasycyzmu i rokokowej lekkości. 

W kulturze Rzymu, coraz bardziej naznaczonej wzrastającym prestiżem „arkadii”, 
najbardziej reprezentatywnym nurtem w pierwszej ćwierci wieku – także dzięki in-
terpretowaniu kwiecistego i spektakularnego języka baroku w odmianie klasycyzują-
cej – była szkoła stworzona przez uczniów i naśladowców Carla Marattiego, zwanego 

8 Więcej o Maratcie wraz z dalszą 

bibligrafią zob. Mezzetti 1955; Rudolph 

1995; Rudolph 2000; Petrucci 2008b, I, 

s. 231–237, II, s. 337–344, 408–412, III, il. 

380–423.

Il. 11 Giovan Battista Gaulli „il Baciccio”, Portret Klemensa XII, ok. 1700,  
Rzym, Villa Albani

Il. 12 Giovan Battista Gaulli „il Baciccio”, Triumf Imienia Jezus, 
1676–1679, Rzym, kościół Il Gesù

Il. 13 Giovan Battista Gaulli „il Baciccio”, Chrystus w chwale ze świętymi 
florenckimi, 1707, Rzym, kościół Santi Apostoli

„Maratta” (1625–1713), która rozpowszechniła jego styl na skalę międzynarodową. Marat-
ta, mianowany w 1704 roku przez Klemensa XI kawalerem Orderu Najwyższego Chry-
stusa i dożywotnio prezydentem Akademii Świętego Łukasza w roku 1700, w swoim 
czasie był uznawany za najważniejszego artystę w Europie i niezrównanego mistrza 
klasycyzmu (il. 5, 6, 7)8. 
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Giuseppe Passeri (1654–1714), najbardziej ory-
ginalny z uczniów Maratty,  skierował swoją twór-
czość malarską w stronę rokoka. Andrea Procaccini 
(1671–1734), wierny współpracownik wywodzącego 
się z Marche artysty, w 1720 roku został wezwany do 
Hiszpanii jako nadworny malarz. Tymczasem ulu-
biony uczeń Maratty, Giuseppe Bartolomeo Chiari 
(1664–1727), którego twórczość nie była pozbawiona 
rokokowych akcentów, stanął na czele szkoły natych-
miast po śmierci mistrza. Ostatnim epigonem zaini-
cjowanego przez Marattę nurtu był Agostino Masucci 
(1691–1758), wybitny interpretator neorafaelickiego 
akademizmu i mistrz Batoniego, który kontynuował 
te wątki znacznie poza połowę wieku – aż do począt-
ków neoklasycyzmu (il. 8, 9, 10). 

W fenomen rozległego oddziaływania twórczości 
Maratty włączeni byli także – bezpośrednio lub po-
średnio – inni twórcy, zarówno pierwszo-, jak i dru-
goplanowi: Giovanni Paolo Melchiorri (1664–1745), 
Giacinto Calandrucci (1646–1707), Michelangelo 
Ricciolini (1654–1715) i Niccolò Ricciolini (1687–1772), 
Pietro de’ Pietri (1663–1716), Tommaso Chiari (1665–
1733), Antonio Balestra (1666–1740), Michelangelo 
Cerruti (1663–1749), Pietro Antonio Barbieri (1684–
1730), Stefano Pozzi (1699–1768), Giovanni Gottardi 
(1733–1812), Lorenzo Masucci (zm. 1785)9. 

„Marattyzm”, dążący do złagodzenia barokowego 
patosu i  teatralności dzięki odkryciu Rafaela, wy-
wierał istotny wpływ na całe malarstwo rzymskie 
przynajmniej do połowy XVIII wieku, szczególnie 
pod względem schodkowych bądź piramidalnych 
schematów kompozycyjnych obrazów ołtarzowych 
i  typologii przedstawianych postaci. Fenomen ten 
objął również artystów zagranicznych przebywają-
cych w stolicy papieskiej, takich jak polscy malarze 
Jerzy Eleuter Szymonowicz Siemiginowski, obecny 
w Rzymie od końca lat 70. do początku 80. XVII 
wieku, a później – od 1711 do 1731 roku – Szymon 
Czechowicz. 

Szymon Czechowicz, któremu poświęcona jest ni-
niejsza wystawa, może pod każdym względem zostać 
uznany za przedstawiciela szkoły rzymskiej. W ory-
ginalny sposób łączył on wpływy Maratty z główny-
mi tendencjami w  malarstwie rzymskim z  począt-
ku XVIII wieku, charakterystycznymi dla innych 
przodujących twórców, takich jak Giovanni Battista 
Gaulli, Francesco Trevisani i Sebastiano Conca. Re-
zultatem była afektowana i delikatna stylistyka o wy-
raźnie rokokowym charakterze, pełna uczuciowości 
i naznaczona złożonym mistycznym przeżyciem. 

Giovanni Battista Gaulli, zwany w Rzymie „il Baciccio” (1639–1709), był głównym 
rywalem Maratty i czołowym przedstawicielem najbardziej postępowego nurtu rzym-
skiego baroku, wywodzącego się od Berniniego. Wyróżniał się wirtuozerstwem i nie-
zwykłym talentem kolorystycznym, jawiąc się jako niezrównany interpretator w zakre-
sie malarstwa ściennego i wyśmienity portrecista, któremu pozowali papieże – łącznie 
z Klemensem XI. Dzięki kompleksowej dekoracji kościoła Il Gesù, a następnie sklepie-
nia bazyliki Santi Apostoli w Rzymie, ustanowił schematy mające wpływ na znaczną 
część malarstwa ściennego w kolejnym stuleciu (il. 11, 12, 13)10. 

Jego naśladowcami byli Giovanni Odazzi, nowatorsko ograniczający ekspresję pod 
dominującym wpływem Maratty, Ludovico Mazzanti, Giovanni Battista Brughi i Anto-
nio David; w Genui tymczasem sukcesy odnosili jego uczniowie: Giovanni Maria Delle 
Piane zwany „il Mulinaretto” i Giovanni Enrico Vaymer. Styl Gaullego w malarstwie 
ściennym naśladowało wielu twórców, w tym bracia Andrea i Giuseppe Orazi i Ermene-

9 Na temat naśladowców Maratty odsy-

łam do ogólnej bibliografii, zob. przyp. 1. 

Il. 14 Giovanni Odazzi, Objawienie się Matki Boskiej z Dzieciątkiem św. 
Brunonowi, 1699, Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 15 Ludovico Mazzanti, Madonna z Dzieciątkiem, ok. 1735,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 16 Luigi Garzi, Lot i jego córki, 1710–1715,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

10 Na temat Baciccia i obszerniejszej 

bibliografii zob. Enggass 1964; Petrucci 

2009.
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gildo Costantini. Postawę pośrednią między 
klasycyzmem Maratty a barokiem Berninie-
go przyjęli artyści tacy jak Giuseppe Ghezzi 
i Luigi Garzi – ten ostatni zwłaszcza w de-
koracjach iluzjonistycznych, w czym bliski 
był również Pietrowi Rasinie (il. 14, 15, 16)11. 

Artystą w niewielkim stopniu uwzględ-
nianym w badaniach nad XVIII stuleciem 
jest klasycysta Giovanni Maria Moran-
di (1622–1717), który wykształcił formułę 
umiarkowanej ozdobności i  łagodzenia 
kwiecistego barokowego patosu. Przejęli ją 
jego uczniowie: Pietro Nelli, Odoardo Vici-
nelli, a następnie  – w wersji Luki Giorda-
na – Paolo de Matteis; odcisnęła ona rów-
nież piętno na postaciach takich jak Placido  
Costanzi (il. 17). 

Czołową osobowością szkoły rzymskiej 
początku XVIII wieku był także Wenecja-
nin Francesco Trevisani (1656–1746), który 
stworzył osobną formułę malarstwa łączą-
cego elementy baroku i  rokoka. Trevisani 
dotarł do Rzymu około 1678 roku, wstępu-
jąc najpierw na służbę do kardynała Flavia 
Chigiegio, a następnie kardynała Pietra Ot-
toboniego – głównych mecenasów aktyw-
nych między końcem XVII a  początkiem 
XVIII stulecia. Na ich zlecenie wykonywał 
obrazy o tematyce religijnej i świeckiej, wy-
różniając się także jako utalentowany por-
trecista i  sporadycznie – pejzażysta (il. 18, 
19). Połyskliwość i wyrafinowana tonalność 
jego malarstwa stanowiły punkt odniesienia 
dla Corrada Giaquinta i  innych mistrzów. 
Wśród jego uczniów oprócz Girolama Pe-
sciego, Domenica Duprà i Claudia Francesca 
Beaumonta wyróżniali się zwłaszcza Andrea 
Casali i Gregorio Guglielmi12. 

Prace Trevisaniego odcisnęły zauwa-
żalny ślad również na malarstwie portreto-
wym. Nicola Pio stwierdza, że artysta „wy-
jątkowy w tworzeniu portretów, a zwłaszcza 

w zdobieniu ich szatami i bogatymi ubiorami jest tak udatny, iż nie ma sobie równych”; 
Pascoli wspomina zaś, że „portretował szlachciców angielskich, niemieckich i północ-
noeuropejskich”, i wynosi go do roli prawdziwego prekursora tego gatunku, niezwykle 
modnego przez całe stulecie, i  jako kontynuatora twórczych eksperymentów Maratty 
i Voeta. Klarowność malarstwa Trevisaniego, a zwłaszcza kolorystyka, która przecho-
dzi od najdelikatniejszych tonów szmaragdowej zieleni poprzez fiolet i róż aż do lazuru, 
otwierają ścieżki dla malarstwa Conchiego, Corrada Giaquinta, Pierre’a Subleyrasa 
i Pompea Batoniego. 

Trevisani przybył do Rzymu około 1678 roku, wstępując na służbę do kardynała Fla-
via Chigiego, dla którego pracował aż do śmierci tego ostatniego w 1693 roku. Wyko-
nywał dla niego obrazy o różnorodnej tematyce i portrety, w tym również autoportret 
dla wielkiego księcia Toskanii (w Galerii Uffizi) i groteskowe przedstawienia o tematyce 
ludowej. Sportretował wiele postaci z kurii kardynalskiej, wśród nich kardynałów: Pie-
tra Ottoboniego, Giuseppego Imperialego, Alessandra Falconieriego, Giulia Alberoniego, 
Niccolò Coscię, Stuarta i wreszcie papieża Benedykta XIII (nie wszystkie z tych obrazów 
zachowały się do dzisiaj), a także znamienitych zagranicznych arystokratów. Tym samym 
rozpoczął siedemnastowieczną modę na portrety nabyte podczas Grand Tour – z tego 
powodu jego twórczość uznaje się za zapowiedź powodzenia Batoniego w kręgach anglo-
saskich. Szczególnie innowacyjnym dziełem był w tym kontekście portret sir Edwarda 
Gascoigne (Lotherton Hall, Rada Miasta w Leeds), który przedstawia młodego lorda jako 
intelektualistę, usadowionego w barokowym wnętrzu, z prawą ręką na księdze, wskazu-
jącego równocześnie na widoczne przez otwarte okno Koloseum – artysta stworzył tym 
samym swoisty archetypiczny portret intelektualnego wykształconego podróżnika. 

Wśród portretowanych znaleźli się Francis Edward Stuart, Maria Klementyna Sobie-
ska (której wizerunek znany jest w licznych kopiach i odmianach), John Hay z Crom lix, 
Thomas Tisdale, James Hamilton, Henry Somerset, książęta Bawarii, markizowie Priè, 

11 Na temat naśladowców Baciccia 

odsyłam do ogólnej bibliografii, zob. 

przyp. 1. Więcej o Odazzim zob. Trimarchi 

1979, s. 102. Obraz Ludovica Mazzantiego, 

którego reprodukcję publikujemy, został 

mi wskazany przez Marca Ciampoliniego 

(zob. Petrucci, Marignoli 2012, s. 33, il. 41). 

12 Na temat Trevisaniego wraz z obszer-

niejszą bibliografią zob. Di Federico 1977; 

Johns 2000, s. 441–447; Wolfe 2010. 

Il. 17 Giovanni Maria Morandi, Marie u grobu, po 1700,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 18 Francesco Trevisani, Święty Jan Ewangelista, 1700–1705, 
Ariccia, Palazzo Chigi, dar Perettich

Il. 19 Francesco Trevisani, Chrystus niesiony przez anioły, 1705–1710,  
Wiedeń, Kunsthistorisches Museum
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książęta Borghese i  diuk Benfort. Równie 
liczne były autoportrety Trevisaniego, które-
mu w tym zakresie dorównywał jedynie wiek 
wcześniej Gianlorenzo Bernini, wiek później 
zaś – Anton Raphael Mengs. 

Kolejnym mistrzem był Benedetto Luti 
(1666–1724), artysta, kolekcjoner i  antykwa-
riusz, który zyskał uznanie jako jeden z naj-
bardziej utalentowanych rysowników i paste-
listów działających w pierwszych dwóch de-
kadach XVIII stulecia. Przeniósł się do Rzymu 
w 1690 roku, gdzie wstąpił do szkoły Maratty. 
Wypracował w  niej własny język malarski, 
szczególnie podatny na dokonania Baciccia 
i pełen zdumiewającego wyczucia portretowe-
go (il. 20). Do szkoły, którą rozsławił, uczęsz-
czali: Giacomo Triga, Giovanni Antonio Gre-
colini, Giovanni Domenico Piastrini, Placido 
Costanzi, architekt William Kent, Carle van 
Loo i Giovanni Paolo Pannini, przodujący we-
dutysta osiemnastowiecznego Rzymu. Pietro 
Bianchi (1694–1740), zwany „Il Creatura”, lepiej 
znany dzięki niewielkim malunkom z posta-
ciami i pejzażami, po młodzieńczych prakty-
kach przy Baccicii również działał przez wiele 
lat w warsztacie Lutiego, przejmując jego styl 
w nietypowy i osobisty sposób, który pod pew-
nymi względami zapowiadał już Batoniego13.

Osobny przykład stanowi Marco Bene-
fial (1684–1764), artysta oryginalny i niekon-
wencjonalny, który przepracowując w nurcie 
naturalistycznym dziedzictwo emiliańskie 
i braci Carraccich, usytuował się w opozycji 
do Maratty, a także do bardziej dynamicznych 
rozwiązań artystycznych łączonych z  roko-
kiem. Zaproponował uproszczoną stylisty-
kę, cechującą się subtelnym wykończeniem 

i kompozycją przestrzenną, która zmierzała ku rygorystycznej kontroli formy (il. 21). 
Nieprzypadkowo w  jego warsztacie kształciła się osobowość tak przełomowego arty-
sty jak Anton Raphael Mengs, ojciec neoklasycyzmu. Po powtarzających się zatargach 
z rzymskim światem akademickim Benefial w  1741 roku został członkiem Akademii 
Świętego Łukasza, by opuścić ją niespodziewanie w 1755 roku wskutek ujawniających 
się rozbieżności metodologicznych i odmiennych postaw intelektualnych. Był również 
znaczącym portrecistą, którego obrazy wyróżniały się oryginalnością póz i żywym natu-
ralizmem. Do jego uczniów i współpracowników należeli Filippo Evangelisti, Francesco 
Germisoni, Paolo Monaldi (ojciec Giacoma, nadwornego rzeźbiarza Stanisława Augusta 
Poniatowskiego), Domenico De Angelis, Marco Caprinozzi, Giovanni Battista Ponfreni, 
Gioacchino Martorana, John Parker, Padre Fedele di San Biagio, Mariano Rossi, Erme-
negildo Costantini, a zwłaszcza Marcello Bacciarelli, który w Polsce stał się czołowym 
malarzem na dworze ostatniego króla Rzeczypospolitej14. 

Rokoko lub barocchetto

Jak wskazywał Giancarlo Sestieri, grupa rzymskich ma-
larzy początku XVIII wieku może zostać sklasyfikowana 
w obrębie międzynarodowego fenomenu rokoka, jakkolwiek 
w wielopostaciowym ujęciu i z uwzględnieniem wielu różnic. 
Wraz ze zmierzchem barokowej poetyki ekstazy i koncepcji 
powszechnej ewangelizacji, sławiącej „Kościół triumfujący”, 
czego szczytową emanacją była twórczość Baccicia i Andrei 
Pozza, oraz z równoczesnym postępowaniem laicyzacji te-
matów zmianie uległa także ekspresja artystyczna.

Język sztuki, jakkolwiek zachowywał normy kompozy-
cyjne i ikonograficzne poprzedniego stulecia, stał się bardziej 
powierzchowny i formalistyczny na skutek pozbawienia go 
głębokiej treści. Delikatność tonalna i miękkość impastów – 
w porównaniu z żywością i kontrastami światłocieniowymi 
wcześniejszej epoki – stanowią wyróżniki bardziej powścią-
gliwej i złagodzonej ekspresji, skłaniającej się ku sentymenta-
lizmowi i przygaszeniu namiętności. Kompozycja przestrzeni 
w obrazach zyskuje charakter estetyzujący, skłaniający się 
ku kontemplacji arkadyjskiego i dalekiego od rzeczywistości 
świata, a tematy religijne tracą na dramatyzmie i  intensyw-
ności komunikatu. Patronuje temu, jak się wydaje, twórczość 
Baciccia – z uwagi na rozjaśnioną kolorystykę i ulotny czar 
łagodzący melodramatyzm w późnym okresie jego twórczości. 

Wśród głównych osobowości rzymskiej kultury arty-
stycznej pierwszej połowy XVIII wieku należy wymienić 
Piera Leonego Ghezziego (1674–1755): malarza, śpiewaka, 
muzyka, tancerza i  szermierza, który w  swoich rozbudo-
wanych kompozycjach wykazywał innowacyjne skłonności 
narracyjne i prawdziwe powołanie do malowania portretów 
(il. 22), zwłaszcza zbiorowych15. 

Freski Ghezziego, a dokładnie malarstwo ścienne wykonane w technice tempery 
czy „gwasze” w Sala delle Conversazioni w Villa Falconieri we Frascati (1727), stanowią 
bezsprzecznie jeden z najważniejszych cyklów dekoracyjnych z portretami zbiorowymi 
osiemnastowiecznego Rzymu (il. 23, 24). Ściany są tu w całości pokryte iluzjonistyczny-
mi kompozycjami, które symulują pełne przepychu otoczenie – z jońskim belkowaniem, 
z oknami, drzwiami, balustradą i potężnymi, wyznaczonymi przez kolumny w kompo-
zytowym porządku loggiami, portykami, eksedrami, oraz ze skrótami perspektywicz-
nymi pagórkowatych pejzaży. Wszystko to, przez brak precyzyjnej symetrii czy spójnej 
korespondencji architektonicznej między częściami – niczym w osiemnastowiecznych 
weneckich „kaprysach” – wywoływało u odbiorcy rodzaj przestrzennej dezorientacji. 
Podobne do opisanych powyżej widoki architektury malował autor kwadratur i deko-
racji perspektywicznych, Domenico Villani, bez wątpienia inspirujący się twórczością 
Ghezziego. 

Loggiami spacerują różne postaci, które rozmawiają lub w inny sposób oddziałują 
na siebie, pozostając zarazem obojętnymi wobec widza. Jedynie na ścianie południo-
wej Villi widnieje siedząca elegancko ubrana postać, która spogląda na nas, przery-
wając rysowanie – jest to sam autor portretów, Pier Leone Ghezzi, o czym informuje 
inskrypcja na blaszce. 

13 Więcej o Lutim wraz z bibliografią zob. 

Sestieri 1973, v. VI, s. 232–255; Sestieri 

1994, v. I, s. 109–111, il. 635–652; Bowron 

2000, s. 392–397; Sestieri 2011; Maffeis 

2012. 

14 Więcej o Benefialu wraz z dalszą 

bibliografią zob. Art in Rome 2000, 

s. 321–325; Barroero 2005. Obraz ołta-

rzowy Koronacja Matki Boskiej, którego 

reprodukcję publikujemy, znajduje się 

w Evorze, Sé-Capela-Mor (olej na płótnie, 

241 × 181 cm). Wcześniej przypisywany 

Emanuelemu Alfaniemu, został atrybu-

owany Benefialowi przez F. Petrucciego, 

zob. Petrucci 2013, s. 26, il. 15. 

Il. 20 Benedetto Luti, Bachus i Ariadna, ok. 1717,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 21 Marco Benefial, Koronacja Matki Boskiej, po 1732,  
Evora, Sé-Capela-Mor 

15 Na temat artysty zob. Lo Bianco 1985; 

Pier Leone Ghezzi 1999.
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Można tu mówić o „scenach konwersacji”, wyjąt-
kowej zapowiedzi tematów z życia mieszczańskiego 
rozwijanych w angielskim malarstwie sztalugowym 
począwszy od lat 30. XVIII wieku (od Williama 
Hogartha po Arthura Davisa, George’a  Stubb-
sa, Francisa Wheatleya i  innych). Po raz pierwszy 
w Rzymie bohaterami cyklu malarskiego w arysto-
kratycznej willi były nie nimfy czy współczesne ob-
chody historycznych wydarzeń, lecz życie codzienne, 
w naturalny sposób opisywane poprzez otia zamoż-
nej klasy, nie trudy ludu. Jest to zjawisko o istotnym 
znaczeniu, któremu dane było wywrzeć przemożny 
wpływ na malarstwo międzynarodowe, biorąc pod 
uwagę rolę Rzymu jako celu podróży edukacyjnych 
po Europie dla artystów, literatów i arystokratów. 

Rzymskie rokoko osiągnie swój szczyt za Bene-
dykta XIII (1724–1730), który naczelnym architek-
tem swojego pontyfikatu mianował neapolitańczy-
ka Filippa Raguzziniego i wspierał artystów pocho-
dzących z południowych Włoch. 

W tym kontekście Sebastiano Conca (1680–1764) 
był centralną postacią malarstwa drugiej ćwierci 
XVIII wieku, będąc przywódcą rzymskiej szkoły 
od połowy lat 20. i  próbując dorównać Maratcie 
w długim prezydiowaniu Akademii Świętego Łuka-
sza. Po przybyciu w 1706 roku do Rzymu również 
uległ wpływowi mistrza z  Marche – szczególnie 
pod względem rygorystycznej konstrukcji formalnej 
swoich kompozycji, a  zwłaszcza obrazów ołtarzo-
wych; w  1710 roku otworzył Accademia del Nudo 
(Akademię Aktu). Arkadyjski charakter i  prero-
mantyczna uczuciowość relacji między człowiekiem 

a naturą przesyca również jego dzieła o tematyce religijnej (il. 25). Pełne uznanie zyskał 
freskiem Święta Cecylia w chwale namalowanym na sklepieniu kościoła Santa Cecilia in 
Trastevere (1725). Dzieło to stanowiło punkt zwrotny w ściennym malarstwie rzymskim 
(il. 26). Arcydziełem Conki w tym zakresie jest Sadzawka Owcza w kościele Santa Maria 
della Scala w Sienie (1731–1732), która wywołała szeroki oddźwięk tuż po odsłonięciu. 

Conca miał wielu uczniów, zwolenników i naśladowców. Byli wśród nich: Lorenzo 
Gramiccia, Andrea Casali, Salvatore Monosilio, Gaspare Serenario, Antonio Nessi, Gio-
vanni Pannozza, Francisco Preciado de la Vega, Gaetano Lapis, rytownik Giuseppe Vasi 
i architekt Luigi Vanvitelli (syn malarza, który sam również okazjonalnie trudnił się 
malarstwem). Był również protoplastą kilku pokoleń malarzy – czy to ślepo naśladują-
cych jego styl, czego przykładem jest Giovanni Conchi, czy twórców neoklasycznych, jak 
Tommaso Maria Conca. 

Twórczość Szymona Czechowicza – oprócz tego, że zależna od stylistyki bliskiej Ma-
ratcie, powszechnej wśród wielu mu współczesnych, a także charakteryzująca się swo-
bodą pędzla oraz upodobaniem do dekoracyjnych form typowych dla rokoka – wydaje 
się odwoływać do dzieł Conchiego. Ten ostatni zyskał zresztą uznanie dokładnie w mo-
mencie przybycia Polaka do Rzymu i przez cały czas jego pobytu cieszył się znacznym 
poważaniem.

Il. 22 Pier Leone Ghezzi, Portret Marii Virginii Altieri, ok. 1725,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 23 Pier Leone Ghezzi, Autoportret i postaci z rodu Falconierich, 1727, Frascati, Villa Falconieri 

Il. 24 Pier Leone Ghezzi, Postaci z rodu Falconierich, 1727, Frascati, Villa Falconieri
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W 1752 roku Conca przeniósł się do Neapolu, 
wezwany tam przez Luigiego Vanvitellego, tak jak 
on pochodzącego z Wiecznego Miasta, żywiąc ilu-
zoryczne pragnienie rozpowszechnienia w środo-
wisku południowowłoskim dość już przebrzmia-
łego malarskiego języka16. 

Wywodzący się z  Apulii Corrado Giaquin-
to (1703–1766) powinien być uznany za jednego 
z największych artystów swoich czasów z uwagi 
na międzynarodowy prestiż, jaki zyskał, i  liczne 
zamówienia, zarówno na malarstwo ścienne, jak 
i na płótnie, o tematyce religijnej i świeckiej. Don 
Clemente de Arostegni, ambasador hiszpański 
w Neapolu, zaliczył go do tak zwanej escuela mi-
sta – szkoły mieszanej, sytuującej się pomiędzy 
malarstwem neapolitańskim a rzymskim. 

Jego twórczość malarską cechuje elegancja, 
wyrafinowanie i niezwykły kunszt kompozycyjny, 
co pozwala uznać ją za najwyższe osiągnięcie ro-
koka czy barocchetto. Z rodzinnej Molfetty, gdzie 
pierwsze szlify zdobywał w  warsztacie Saveria 
Porty, przeniósł się do Neapolu, w  którym prze-
bywał w  latach 1721–1727 (z wyjątkiem krótkiego, 
około dwuletniego okresu, 1723–1724, kiedy przeby-
wał w Apulii). Według De Dominiciego dokończył 
tam edukację artystyczną u Nicoli Marii Rosssiego 
i Francesca Solimeny, od których przejął upodoba-
nia do dostojeństwa, a zarazem swobodnej kompo-
zycji fresków. Po przybyciu do Rzymu w 1727 roku 
uległ wpływom Conciego, a  także Trevisianiego, 
który stał się dla niego inspiracją, podobnie jak 
monumentalne freski Cortony i Baciccia. Dotarł-
szy do Rzymu w 1727 roku, nawiązał więź z Concą, 
który, obok Trevisaniego, stał się dla niego inspira-
cją w zakresie luminizmu, innowacyjnego doboru 
barw i sprawności malarskiej; czerpał także z do-
robku mistrzów wielkich barokowych dekoracji 
ściennych, jak Pietro da Cortona i Baciccio. 

W 1733 roku został wezwany do Turynu przez Filippa Juvarrę. Zrealizował tam mię-
dzy innymi freski w willi królowej. Do stolicy Sabaudii powrócił kolejny raz około 1735 
roku, by wykonać monumentalny Triumf bogów w komnatach króla – niestety nieza-
chowany. Wpływ Conchiego – widoczny w malarskości, ciężarze postaci i poruszonych, 
krętych draperiach – choć częściowo negowany przez ostatnią krytykę jest bezsporny 
w Ukrzyżowaniu, namalowanym w 1730 roku do katedry w Mafrze, oraz w dziełach z lat 
30., takich jak cykl z dziejami Eneasza (Rzym, Pałac Kwirynalski). Później Giaquinto 
rozwinął swój najdojrzalszy styl, który cechuje naprzemienne stosowanie kolistych i pro-
stych pociągnięć pędzla, zamiłowanie do linii łamanych, ujawniające się w wydłużeniu 
postaci, duże powierzchnie ożywione światłocieniem i opalizującymi tonami, z wyrafino-
wanym doborem barw, gdzie bursztynową zieleń artysta zestawiał z błękitem, turkusem 
i różem draperii. 

16 Więcej o Conce wraz z dalszą biblio-

grafią zob. Sebastiano Conca 1981; Sestieri 

1994, t. 1, s. 57–59, II, il. 292–310. 

W Rzymie Giaquinto otrzymał prestiżowe zlecenia 
na prace do kościołów San Nicola dei Lorenesi, San 
Lorenzo in Damaso i San Giovanni Calibita; stworzył 
również jeden z najbardziej spektakularnych obrazów 
ołtarzowych XVIII wieku – Wniebowzięcie Matki Bo-
skiej do katedry w Rocca di Papa (il. 27, 28), oraz cykl 
malarski dla kościoła Santa Croce in Gerusalemme 
w  Rzymie. Jego dziełami są także obrazy ołtarzowe 
dla katedr w Cesenie, Molfetcie i Pizie. Osiągnąwszy 
wielkie uznanie, po śmierci Jacopa Amigoniego został 
wezwany w 1753 roku do Hiszpanii i mianowany nad-
wornym malarzem. W tym środowisku miał wpływ na 
niezliczonych artystów, wśród których znaleźli się mło-
dy Goya, Antonio González Velázquez, Francisco Bayeu, 
José Castillo i Mariano Salvador Maella. Wśród jego 
uczniów należy wymienić takie osoby, jak Vito D’An-
na, Giuseppe Rossi oraz Nicolò i Felice Porta. Na rok 
1763 datuje się jego powrót do Neapolu, gdzie ostatnie 
ślady swojej wysmakowanej twórczości pozostawił na 
płótnach stworzonych dla zakrystii kościoła San Luigi 
di Palazzo17. 

Rzymska panorama jest jednak niezwykle złożona 
i nie wyczerpują jej pojedynczy bohaterowie i ich naśla-
dowcy. Także artyści, tacy jak Michele Rocca, Antonio 
Amorosi, Biagio Puccini, Sebastiano Ceccarini, Gregorio 
Guglielmi, Antonio Bicchierai, Paolo Monaldi i Ignazio 
Stern mają pełne prawo, by zaliczyć ich do nurtu rzym-
skiego rokoka czy barocchetto. Rozwinęli oni własny, 
indywidualny język, niepozbawiony międzynarodowych 
odniesień. W tej grupie wyróżniają się – poza subtel-
nymi inspiracjami Correggiem widocznymi u Francesca 
Manciniego – wyraziste pomysły Ludovica Sterna, syna 
Bawarczyka Ignazia. Jego późna twórczość, uwieńczo-
na wyjątkowymi freskami w „Sali czterech stron świata” 
w  Palazzo Borghese, cieszyła się niezwykłą popular-
nością, na poziomie porównywalnym z Batonim, i pod 
pewnymi względami zapowiadała Cadesa (il. 29, 30, 31)18. 

Protoneoklasycyzm

Przychylność Klemensa XII (1730–1740) dla nurtu klasycyzującego, dostrzegalna zwłasz-
cza na polu architektury (to na jego zlecenie powstały fasady bazyliki Świętego Jana na 
Lateranie i kościoła San Giovanni dei Fiorentini, Palazzo della Consulta), a w malarstwie 
w faworyzowaniu Agostina Masucciego, zwiastowały schyłek rokoka, którego symptoma-
tyczny koniec nastąpił z praktycznie równoczesnym opuszczeniem Rzymu przez Conchę 
(1752) i Giaquinta (1753). Jak dowiódł Anthony Clark, wraz z pontyfikatem Benedykta XIV 
(1740–1758) w sposób nieco bardziej spójny ujawniło się rozprzestrzenianie bardziej uro-
czystego i umiarkowanego stylu, klasyfikowanego jako „protoneoklasycyzm”. Punktem 
odniesienia był dla niego neorafaelizm, udoskonalony praktyką akademickiego rysunku. 

17 Więcej o Giaquincie wraz z szerszą 

bibliografią zob. d’Orsi 1958; Corrado 

Giaquinto 1971; Corrado Giaquinto 1985; 

Giaquinto 1993; Cioffi 1996; Corrado 

Giaquinto 2005. 

18 Więcej o Rocce zob. Sestieri 2004. 

Na temat Amorosiego zob. Terribili 1934. 

Więcej o Mancinim zob. Francesco Man-

cini 2012. Więcej o rodzinie Sternów zob. 

Petrucci, Marignoli 2012.

Il. 25 Sebastiano Conca, Chrystus i Samarytanka, ok. 1710, Ariccia, Palazzo 
Chigi, kolekcja Lemme

Il. 26 Sebastiano Conca, Święta Cecylia w chwale, 1725,  
Rzym, kościół Santa Cecilia in Trastevere 
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Giacomo Zoboli (1681–1767) jest niekiedy uważany za wczesnego prekursora neo-
klasycyzmu, czego szczególnym dowodem jest para płócien z 1724 roku znajdujących 
się w kolekcji prywatnej: Śmierć Cezara i Śmierć Pompejusza. Pierwsze z nich zosta-
ło zaprezentowane w 1972 roku na wystawie „Wiek neoklasycyzmu” w Londynie. To 
stanowisko zweryfikowała Maria Barbara Guerrieri, która uznaje oba obrazy za efekt 
edukacji artysty pod wpływem Carraccich i Cignana, przez co innowacyjność płócien 
jest jedynie pozorna, w rzeczywistości bowiem zastosowane rozwiązania artystyczne są 
głęboko zakorzenione w tradycji sztuki emiliańskiej. W zasadzie można tu mówić o tych 
samych cechach stylistycznych, które charakterystyczne są również dla dzieł Domenica 
Marii Muratoriego, Aureliana Milaniego, Francesca Caggianighi i innych19. 

19 Więcej o Zobolim zob. Guerrieri Borsoi 

1984; Guerrieri Borsoi 2008.

Il. 27 Corrado Giaquinto,  
Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1739,  
obecnie Nowy Jork, Sotheby’s, 2013  
(model ołtarza w Rocca di Papa)

Il. 28 Corrado Giaquinto,  
Święci Herkuliusz, Hipolit i Tauryn, ok. 1741,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 29 Michele Rocca, Męczeństwo św. Szczepana, 1700–1710,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 30 Francesco Mancini, Koronacja Matki Boskiej, po 1731,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme
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Il. 31 Ludovico Stern,  
Święty Brunon pokutujący, ok. 1750,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Niewątpliwie przedstawicielem nowego kierunku, poddanym ponownej ocenie 
po awangardowych badaniach Clarka, był Francesco Fernandi zwany "L'Imperiali" 
(1679–1740), w którego twórczości obecne są protoneoklasyczne motywy formalne. 

Jeśli epizody z historii grecko-rzymskiej, niepozbawione treści moralizatorskich 
i dydaktycznych, staną się emblematem neoklasycyzmu, to zwiastunami staną się dwa 
obrazy wykonane przed 1740 rokiem dla sir Gregory’ego Page’a: Hektor i Andromacha 
oraz Weturia i Wolumnia przed Korolianem (Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme), 
które o kilka dziesięcioleci wyprzedziły najbardziej oczywiste przykłady tego kierun-
ku estetycznego (il. 32). Imperiali, niezwykle ceniony przez brytyjskich kolekcjonerów, 
miał wielu angielskich uczniów, wśród których znaleźli się William Hoare, William 
Mosman, Alexander Clerk, Allan Ramsay i James Russel20. 

Placido Costanzi (1702–1759), którego język artystyczny również można w pełni 
wpisać w nurt protoneoklasycyzmu, wcześnie zyskał uznanie za swój zrównoważony 
styl, wykształcony dzięki studiowaniu Rafaela, Carraccich i Domenichina oraz dzięki 
znajomości dzieł Nicolasa Poussina i klasycyzującego Giovanniego Marii Morandiego, 
z którym często jest nawet mylony (il. 33). Upodobanie do tematyki zaczerpniętej z hi-
storii antycznej zazębia się z twórczością Imperialego w dziele takim jak np. Aleksan-
der Wielki zakłada Aleksandrię, namalowanym w 1737 roku do Sali Tronowej w pałacu 

20 Więcej o Imperialim wraz z dalszą 

bibliografią zob. Clark 1964; Clark, Bowron 

1981, s. 26–27; Sestieri 1994, I, s. 69–70; 

De Palma 1996; Petrucci 2017. 

Il. 32 Francesco Fernandi zwany „L’Imperiali”,  
Weturia i Wolumnia przed Korolianem, ok. 1740,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

Il. 33 Placido Costanzi, Latona i wieśniacy z Lykii, ok. 1730,  
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme
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Il. 34 Pompeo Batoni, Madonna z Dzieciątkiem i błogosławionymi 
Piotrem, Kastorą, Fortem i Rudolfem, 1732–1733,  
Rzym, kościół San Gregorio al Celio

Il. 35 Pompeo Batoni Pompeo, Święty Bartłomiej, ok. 1740, 
Ariccia, Palazzo Chigi, kolekcja Lemme

La Granja de San Ildefonso na zamówienie Filipa V 
(szkic znajduje się w  Walters Art Museum w  Balti-
more). Uznanie, jakim cieszył się malarz, znajduje po-
twierdzenie w fakcie, że do tego zadania został wybra-
ny razem z takimi mistrzami, jak Francesco Solimena, 
Giovanni Battista Pittoni, Donato Creti, Charles van 
Loo, Francesco Trevisani, Sebastiano Conca czy Im-
periali21.

Późnobarokowy klasycyzm ewoluował w  formy 
harmonijnego majestatu, naznaczonego paradygmatem 
estetycznym antyku i kultem Rafaela, czego najdosko-
nalszym przykładem był Pompeo Batoni (1708–1787). 
Rozpoczynał jako naśladowca Imperialego i Masuccie-
go, lecz wkrótce potwierdził swoje znaczenie jako głów-
nego bohatera osiemnastowiecznego Rzymu (il. 34, 35). 
Batoni, jakkolwiek nigdy nie opuścił Wiecznego Miasta, 
do którego przeniósł się z rodzinnej Lukki w 1727 roku, 
działał głównie na zlecenie zagranicznych mecenasów, 
zwłaszcza brytyjskich, dla których wykonywał przede 
wszystkim monumentalne portrety, ukazując postaci 
wśród antycznych ruin i szczątków klasycznej przeszło-
ści. Niezwykle wysoka jakość jego dzieł, niemalże obse-
syjna dbałość o doskonałość form i detalu, sensualność 
tkanin, naturalność karnacji, a wszystko podporząd-
kowane absolutnej kontroli zasad kompozycji, czyni 
z niego modelowy przykład artysty wieku oświecenia 
i bezsprzecznego interpretatora tradycji malarskiej ko-
rzeniami sięgającej renesansu. 

Obok Panniniego, wybitnego ilustratora potęgi 
Rzymu, Batoni jest najbardziej znanym artystą szkoły 
rzymskiej. Wśród jego uczniów – lub twórców aspi-
rujących do tego miana – źródła wymieniają Antonia 
Conciolego, Pietra Pasqualego Ciaramponiego, Pietra 
Labruzziego, Mattea Toniego, Angela Giacinta Ban-
chera, Carla Giuseppego Rattiego, Giuseppego Piro-
vaniego, Bernardina Nocchiego i  Francesca Manna. 
Wielu zagranicznych artystów rywalizowało w stara-
niach o możliwość kształcenia się w jego warsztacie22. 

Obszerna grupa malarzy, trudnych do przypo-
rządkowania do konkretnych nurtów i szkół, jednak 
o zdecydowanie klasycyzujących zainteresowaniach, 
wskazuje na powolny zmierzch baroku i  zwrot ma-
larstwa rzymskiego w stronę pozycji neoklasycznych. 

Giuseppe Bottani (1717–1784) przeniósł się w 1735 
roku do stolicy papieskiej, gdzie wstąpił do warsztatu Agostina Masucciego, od którego 
przejął ideę pierwszoplanowej roli rysunku. Został profesorem w Accademia del Nudo 
na Kapitolu, a w 1758 roku wybrano go na członka Akademii Świętego Łukasza. Jego 
program artystyczny charakteryzował się sprzeciwem wobec rokoka, precyzyjnym opra-
cowaniem formy, harmonią kompozycyjną, połyskującą powierzchnią i metalicznymi 
efektami w partiach draperii, o zdecydowanie neomanierystycznym charakterze. Obrazy 

takie jak Śmierć Mecjusza Fufecjusza i Śmierć Kle-
opatry (Pontremoli, kolekcja Zucchi Castelli), dato-
wane na lata między 1765 a1769, są w pełni neokla-
syczne, również pod względem tematyki23. 

Domenico Corvi (1721–1803) kształcił się 
w  warsztacie Francesca Manciniego, gdzie wstą-
pił w wieku piętnastu lat. W 1750 roku otrzymał 
nagrodę malarską pierwszego stopnia Akademii 
Świętego Łukasza, której członkiem został w 1756 
roku, a w 1757 roku wybrano go na dyrektora Ac-
cademia del Nudo. Do dzieł Mengsa, którego podzi-
wiał, zbliża go fluorescencyjna świetlistość, podczas 
gdy uproszczenie światłocienia i przeciwstawienie 
jednolitych teł obrazów czyni z niego prekursora 
nowych czasów. Znany przede wszystkim jako au-
tor obrazów religijnych, pracował w różnych rzym-
skich kościołach, zdradzając w  swoich dziełach 
silne przywiązanie do rzymskiej tradycji późno-
barokowej, która osiągnęła apogeum w twórczości 
Gaullego. Niezwykły talent Corviego zyskał uzna-
nie rzymskiej publiczności dopiero po czterdziestu 
latach, gdy wykonał obrazy do kościoła San Mar-
cello al Corso. Od tego momentu realizował liczne 
zlecenia, wykazując się ogromną wszechstronno-
ścią: od arrasów do Sali Tronowej w Palazzo dei 
Conservatori na Kapitolu po freski na sklepieniach 
Palazzo Doria Pamphilj, udział w dekorowaniu Pa-
lazzo Barberini, Palazzo i Villa Borgherse (Stanza 
Jutrzenki). Stworzył rozbudowany i niezwykle ak-
tywny warsztat, kształcąc w nim najważniejszych 
artystów pokolenia neoklasyków, wśród nich Giu-
seppego Cadesa, Gasparego Landiego, Teodora 
Matteiniego, Francesca Alberiego i rytownika spe-
cjalizującego się w mozaice florenckiej (pietra dura) 

– Giovanniego Pichlera24. 

Różnorodność artystyczna

W Rzymie przebywali liczni artyści zagraniczni, zarówno na stałe, jak i przejazdem. 
Dzięki nim niezwykle zróżnicowana panorama artystyczna miasta podlegała nieustan-
nym zmianom. Z  tego powodu próba zaklasyfikowania przybyszy wśród głównych 
rzymskich nurtów byłaby trudna. Do przyjazdu i pobytu zachęcały twórców akademie 
i zagraniczne instytucje, które powstały w Wiecznym Mieście i przyjmowały ich na czas 
artystycznego kształcenia, w tym Akademia Francuska, założona w 1666 roku przez 
Ludwika XIV, od 1737 roku mająca siedzibę w Palazzo Mancini al Corso. Również Hisz-
pania za pośrednictwem Królewskiej Akademii Świętego Fernanda zapewniała od 1746 
roku stypendium dla młodych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, tak zwanych pensjona-
riuszy króla. W 1763 roku na stanowisko pierwszego dyrektora rzymskiej filii Akademii 
powołano malarza Francisca Preciadę de la Vegę. 

21 Więcej o Costanzim wraz z dalszą 

bibliografią zob. Clark 1968.

22 Więcej o Batonim wraz z dalszą 

bibliografią zob. Clark, Bowron 1985; 

Pompeo Batoni 2007; Pompeo Batoni 

2008; Bowron 2016.

23 Więcej o Bottanim wraz z dalszą 

bibliografią zob. Giuseppe Bottani 2000.

24 Więcej o Corvim wraz z dalszą biblio-

grafią zob. Domenico Corvi 1998.
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Il. 36 Tadeusz Kuntze, Wydarzenia z Ariccii, 1770–1771, 
Ariccia, Casino Stazi (posiadłość Martorelli)

25 Więcej o Subleyrasie zob. Michel, 

Rosenberg 1987; Rosenberg 2000, 

s. 435–440, 554. Na temat Pécheux zob. 

Laurent Pécheux 2012.

26 Więcej o Kuntzem wraz z dalszą 

bibliografią zob. Loret 1929; Loret 1939; 

Schleier 1970; Zagórowski 1971; Aliberti 

Gaudioso 1975; Schleier 1981; Schleier 

1984; Schleier 1988; Wnuk 1995; Rysz-

kiewicz 1996; Wnuk 2000; Schleier 2001; 

Bernatowicz 2014; Szparkowska 2017.

27 Właściwy sposób zapisu nazwiska 

artysty potwierdza jego sygnatura na 

obrazie Męczeństwo św. Wojciecha 

w katedrze na Wawelu w Krakowie 

(Szparkowska, 2017, s. 46) i na ołtarzu 

z Castelmassimo („TADAEUS KUNTZE P.”), 

poza tym istnieje zitalianizowana forma 

wspomniana powyżej, znajdująca się nad 

paleniskiem w Stanzy Heliodora w Wa-

tykanie: „TADEO CHUNTZE 1751” (Loreto, 

1939, s. 124; Szparkowska, 2017, s. 35).

28 Zob. Wnuk 2000.

Największe znaczenie dla rozwoju osiemnastowiecznego malarstwa rzymskiego 
mieli bezsprzecznie malarze francuscy, którzy kontynuowali siedemnastowieczną tra-
dycję wywodzącą się od Simona Voueta, Nicolasa Poussina i Claude’a Lorraina. Dy-
rektorami Akademii Francuskiej, którzy równolegle działali również jako artyści, byli 
Charles François Poerson (od 1704 do 1725 roku), jego następca Nicolas Vleughels (do 
roku 1737), Jean-François de Troy (do 1752), Charles-Joseph Natoire (do 1775) i Joseph-

-Marie Vien (dyrektor od 1775 do 1781 roku). 
Étienne Parrocel, zwany „Le Romain” (Rzymianin) (1696–1776), mocno zitalianizo-

wany Francuz, połączył wyjściowy w jego edukacji klasycyzm z różnymi nurtami rzym-
skimi i rozwinął malarstwo eleganckie formalnie, mocno dopracowane pod względem 
kompozycji i precyzyjne w rysunku. 

Pierre Subleyras (1699–1749), artysta o dużym talencie, który obrał Rzym za stałą 
siedzibę, jeden z niepodważalnych bohaterów stulecia, rozwijał działalność w czasie 
pontyfikatu Corsiniego i Lambertiniego. Wraz z Batonim i Mengsem był najpewniej 
najoryginalniejszym portrecistą swojej epoki. Wytworny charakter jego malarstwa, 
które łączyło klasycyzm z naturalizmem, stał się punktem odniesienia dla samego Ba-
toniego, Mengsa i Davida, co miało fundamentalne znaczenie dla późniejszego ukształ-
towania się neoklasycyzmu. 

Wśród Francuzów działających w Rzymie należy wspomnieć o Laurencie Pécheux 
(1729– 1821), który również był oryginalnym portrecistą, a także kompozytorem proto-

neoklasycznym. Przeprowadzał się do Parmy, Neapolu i Turynu (gdzie spędził ostatnie 
chwile życia). Warto wymienić także innych malarzy francuskich osiadłych w Rzymie, 
takich jak: Jean Barbault, Bénigne Gagneraux, Louis Gauffier, Jacques Gamelin, Fran-
cois-André Vincent, Anne-Louis Girodet, Jean-François Pierre Peyron, Jean-Germain 
Drouais czy sławna portrecistka Élisabeth Vigée-Lebrun25. 

Wśród Brytyjczyków nie można pominąć malarzy-antykwariuszy Thomasa Jenkin-
sa i Gavina Hamiltora, którzy wpisują się w kontekst nurtu archeologizującego, będą-
cego skutkiem podróży po Włoszech, a także Hugha Duglasa Hamiltona, Nathaniela 
Dance’a, Guya Heada, Jamesa Russela, Johna Singletona Copleya, Charlesa Grignona, 
Jacoba More’a, Philipa Wicksteada i Davida Allana. 

Wśród artystów pochodzenia niemieckiego, poza Mengsem – ojcem neoklasycyzmu 
– i jego wiedeńskim uczniem Antonem von Maronem, specjalizującym się w portretach, 
należy pamiętać o Lambercie Krahem, założycielu muzeum w Düsseldorfie, Johannie 
Augustusie Nahlu i Johannie Heinrichu Wilhelmie Tischbeinie, wspieranym przez Goe-
thego. W Rzymie przebywali na stałe – lub w okresie artystycznego kształcenia – tak-
że obcokrajowcy innych nacji: Duńczycy Nicolai Abraham Abildgaard i Asmus Jacob 
Carstens, Irlandczyk James Barry, Szwajcarzy Abraham-Louis Ducros, Angelika Kauf-
fmann i Heinrich Füssli, Szwed Jonas Akerström, Hiszpanie Francisco Preciado de la 
Vega, Antonio González-Velázquez i Francisco Goya, Austriak Georg Kaspar Prenner 
i Portugalczyk Domingos Antonio Sequeira.

Na koniec tego krótkiego eseju należy wspomnieć trzech polskich artystów. Przede 
wszystkim, poza Szymonem Czechowiczem i Franciszkiem Smuglewiczem, Tadeusza 
Kuntzego, określanego przez Schleiera mianem „ostatniego malarza rokoka w Rzymie”, 
który miał kluczowe znaczenie dla wykształcenia „rzymskiego stylu dekoracji aparta-
mentów” o protoneoklasycznym charakterze. Przykładem tego rodzaju dekoracji są 
zdobienia w Casino Stazi w Ariccii (il. 36) i w apartamencie kardynała Yorku, syna 
Marii Klementyny Sobieskiej, w siedzibie biskupiej we Frascati.

Postać Kuntzego, zwanego „Taddeo Polacco” (1727–1739), nie doczekała się właściwej 
oceny krytycznej w badaniach nad osiemnastowiecznym malarstwem rzymskim, jakkol-
wiek był on jednym z najbardziej oryginalnych i płodnych artystów aktywnych w Rzymie 
między połową lat 60. a latami 80. XVIII stulecia. Jego obecność była przede wszystkim 
fundamentalna dla edukacji młodego Francisca Goi, który był jego gościem podczas swo-
jego pobytu we Włoszech w latach 1770–1771, na co wskazuje analiza najwcześniejszych 
dzieł hiszpańskiego malarza26.  Luki w dokumentacji i brak danych biograficznych do-
tyczących tego artysty symbolicznie wyrażają się nie tylko w stałym zamieszaniu zwią-
zanym ze sposobem zapisywania jego nazwiska (Chunse, Kuntz, Kunicz, Kuntzs, Konicz 
itd.), ale także w błędnych miejscach i datach jego narodzin, wśród których znajdziemy 
rok 1730, 1731, 1732 i 1733. Ta ostatnia data została pośrednio zaczerpnięta z aktu zgonu 
z 8 maja 1793 roku, odnotowanego w księgach parafialnych kościoła Sant’Andrea delle 
Fratte, gdzie pojawia się wzmianka, że artysta zmarł w wieku 60 lat27. 

Dopiero w roku 2000 Marian Wnuk odszukał akt chrztu z 20 kwietnia 1727 roku, 
zachowany w księgach parafialnych Grünbergu na Dolnym Śląsku (dzisiejsza Zielona 
Góra), znajdujących się w archiwum diecezjalnym we Wrocławiu. Pomimo tego odkry-
cia nadal przytaczane są błędne daty28. 

Po pionierskich poczynaniach Macieja Loreta i  prezentacji prac artysty na wy-
stawie „Polska. Sztuka. Kultura” w Palazzo Venezia w 1975 roku, włączywszy cenny 
wkład historyka sztuki o międzynarodowej renomie i wybitnego znawcy malarstwa 
rzymskiego Ericha Schleiera, badania nad Kuntzem rozwijały się w znacznej mierze 
na peryferiach wiedzy o sztuce, ograniczone do publikacji w języku polskim, trudno 
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dostępnych nawet w specjalistycznych bibliotekach i mających wąski krąg odbiorców 
ze względu na barierę językową. 

Faktem jest, że w katalogach różnych wystaw o sztuce osiemnastowiecznego Rzymu, 
włączając w to ekspozycje w Muzeum Sztuki w Filadelfii w 2000 roku i w Palazzo Ve-
nezia w 2005 roku, Kuntze został całkowicie pominięty. Tylko jedno jego młodzieńcze 
dzieło było prezentowane na monumentalnej wystawie „Sztuka XVIII wieku w Rzymie” 
w 1959 roku (Fortuna, Warszawa, Muzeum Narodowe)29. Niektóre z ostatnich badań 
pomagają w wyjaśnieniu pewnych wydarzeń z jego biografii, datowania dzieł i odniesień 
do zamawiających, artysta oczekuje jednak na zasłużone studium monograficzne, które 
w latach 70. było zapowiadane przez Olgierda Zagórowskiego (1930–2000), autora po-
głębionej noty o Kuntzem w Polskim słowniku biograficznym30. 

29 Zob. Il Settecento a Roma 1959, s. 138, 

przyp. 328; Art in Rome 2000; Il Settecen-

to a Roma 2005. 

30 Zagórowski 1971, s. ; zob. także Pró-

szyńska 1986; Dolański 1993 (przyp. red.).
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Pittura del ‘700 a Roma tra Barocco e Rococò

Tre poli artistici del ‘700 italiano 

Roma, capitale dello Stato Pontificio, Napoli, capitale di un Viceregno poi del Regno Bor-
bonico, unitamente alla Repubblica di Venezia, hanno espresso nel Settecento le principali 
scuole pittoriche italiane, per vastità delle commissioni nei rispettivi ambiti territoriali e oltre 
frontiera, varietà degli artisti e livello qualitativo di quanto prodotto.1 

In altri centri peninsulari fiorenti in età rinascimentale e barocca si è assistito invece, con 
diverse accezioni e nonostante la presenza di artisti di rilievo, come Giacomo Ceruti detto 

“il Pitocchetto” a Milano o Giuseppe Maria Crespi e i Gandolfi a Bologna, ad una decadenza 
rispetto ai secoli precedenti. 

È un dato acquisito che a Venezia si siano formati alcuni degli artisti più noti e apprezzati 
del Settecento, tanto che Charles-Nicolas Cochin affermava a metà del secolo che i migliori 
pittori italiani erano veneziani. Tuttavia possiamo rilevare che quei protagonisti furono attivi 
in patria prevalentemente per committenze estere e che divennero in buona parte ‘artisti 
itineranti’, sempre pronti a nuovi spostamenti per l’Europa, ove lasciarono importanti te-
stimonianze del proprio passaggio. Questa è la principale ragione del fatto che ancora oggi 
il mercato artistico internazionale premia soprattutto la scuola veneziana, rispetto ad altri 
indirizzi pittorici italiani come appunto quelli romano e napoletano. 

Riguardo alla vocazione itinerante dei pittori veneti del ‘700, ricordiamo che Giovanni 
Antonio Pellegrini, dopo essere transitato per Düsseldorf, Parigi e Vienna, fu a Londra nel 
1708 con Marco Ricci, precorrendo in questo altri compatrioti che ne seguirono l’esempio. 
Per primo Sebastiano Ricci, che attivo a Piacenza, Bologna, Torino, Vienna, Roma, Firenze 
e persino a Parigi, si stabilì in Inghilterra dal 1711 al 1716. Jacopo Amigoni, in viaggio tra la 
Baviera, Parigi e Napoli, fermatosi vari anni in Inghilterra (1730–1739), si trasferì nel 1747 a 
Madrid chiamato da Ferdinando VI, divenendo pittore di corte e direttore della Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando. Giovan Battista Tiepolo, operoso anche ad Udine, Mi-
lano e Würzburg, dal 1761 alla morte si insediò in Spagna con i figli Lorenzo e Giandomenico, 
chiamato da Carlo III di Borbone come pittore di Corte a Madrid, ove morì. Persino Antonio 
Canal detto “Canaletto”, molto attivo a Venezia per committenti inglesi tramite l’appoggio del 
console britannico Joseph Smith, fu in Inghilterra per circa dieci anni, dal 1746 al 1756 circa. 
L’altro sommo vedutista veneziano, Bernardo Bellotto, che frequentò Roma, Firenze, Torino, 
Vienna e Monaco di Baviera, si trasferì poi a Dresda ed infine a Varsavia ove divenne pittore 
di Corte. 

Le numerose commissioni ottenute invece in patria dagli artisti romani e napoletani, che 
nonostante gli inviti ricevuti si rifiutarono di lasciare anche temporaneamente i luoghi di 
formazione, ad eccezione di pochi come Paolo de Matteis, Andrea Procaccini, Andrea Casali 
o Corrado Giaquinto, sono indicative del fervore della committenza settecentesca nell’Italia 
centro-meridionale, favorita dai nuovi regnanti, dall’aristocrazia e dagli ordini religiosi, am-
plificata dal fenomeno del Grand Tour d’Italie, che in Roma e Napoli vide i principali poli 
attrattivi. 

Il rapporto di scambio vitale tra i due centri, ancora non adeguatamente considerato dal-
la critica, ha un primo fondamentale momento nel cantiere tardo cinquecentesco della Certo-
sa di San Martino, ove furono presenti esponenti della scuola romana come Avanzino Nucci, 
Giovanni Baglione, Paolo Guidotti Borghese e il Cavalier d’Arpino. Il fenomeno si amplifica 
nel Seicento, quando molti pittori attivi a Roma si spostarono a Napoli, a partire da Cara-

vaggio e Jusepe de Ribera, che impressero cambiamenti cruciali in senso naturalistico agli 
indirizzi tardo-manieristi locali. Personalità come Domenichino, Giovanni Lanfranco, Angelo 
Caroselli, Giacinto Brandi, Mattia Preti, Giovan Battista Beinaschi, trovarono opportunità di 
lavoro nella capitale del Viceregno spagnolo con provenienza dalla città papale, diffondendo 
anche qui il nuovo linguaggio barocco, mentre molti artisti napoletani, tra cui Battistello Ca-
racciolo, Francesco Di Maria, Luca Giordano o Paolo de Matteis, inserirono nel loro percorso 
formativo l’esperienza romana. 

Nel Settecento si avverte significativamente un cambiamento di rotta: artisti di formazio-
ne napoletana si recano a Roma, ove assumono prestigiose commissioni. I casi più eclatanti 
sono quelli di Sebastiano Conca e Corrado Giaquinto, allievi del grande Francesco Solimena. 
Ha una formazione riconducibile a quella scuola anche Gaspare Traversi, che si trasferisce 
stabilmente a Roma nel 1752 con provenienza da Napoli. Ma anche altri pittori meridionali 
prendono dimora nella capitale pontificia, come Onofrio Avellino, Emanuele Alfani, Vito 
d’Anna o Francesco Manno. Viceversa artisti itineranti di esperienza internazionale quali 
Anton Raphael Mengs e Angelika Kauffmann, dopo Roma sono transitati anche per Napoli.

Roma capitale delle arti

La riscoperta e piena rivalutazione critica del ‘700 romano, dopo la monumentale mostra 
Il Settecento a Roma del 1959, si deve ai fondamentali studi di Anthony Morris Clark e poi 
Giancarlo Sestieri, seguiti da numerosi altri storici dell’arte italiani e stranieri, soprattutto 
negli ultimi decenni, culminata nelle mostre di Houston (2000) e Roma (2005). 2 

L’estrema varietà del panorama artistico romano del Settecento, ha ingenerato visioni cri-
tiche diversificate e contrastanti nel tentativo di cristallizzare in una o più formule interpreta-
tive le principali tendenze: “tardo-barocco”, “barocchetto”, “rococò classicista”, “proto-neoclas-
sicismo” e “neo-rinascimento”. Più recentemente è stato proposto il concetto di “classicismo 
arcadico” esteso a tutta l’arte del ‘700 romano.3 

Ma rimane difficile una codificazione unitaria, tesa a classificare sotto un’unica compo-
nente culturale come quella letteraria dell’Arcadia impulsi così eterogenei, ingenerati più da 
cambiamenti espressivi insiti nella naturale evoluzione del linguaggio dell’arte, che da fattori 
esterni, favoriti anche da differenti provenienze geografiche e formative di molti protagonisti 
e comprimari. Tutto questo prima della coerente affermazione del vero e proprio Neoclas-
sicismo, che ha avuto invece tutte le caratteristiche di un movimento unitario, manifestatosi 
tuttavia compiutamente solo a partire dagli anni ’80 con gli arrivi a Roma di Jacques-Louis 
David ed Antonio Canova. 

Effettivamente l’eredità del Barocco fu dura a morire, come ben dimostra l’affresco di 
Ermenegildo Costantini per la volta di Palazzo Borghese del 1773 circa, il cui bozzetto è ad 
Ariccia (Palazzo Chigi, Collezione Lemme), ritenuto da Italo Faldi “ultimo tuono del barocco 
romano” (fig. 1). In scultura lo spettacolare Monumento a Maria Flaminia Odescalchi in Santa 
Maria del Popolo, realizzato nel 1772 da uno stuolo di artisti su commissione del principe Si-
gismondo Chigi e progetto di Paolo Posi, rappresenta una delle ultime espressioni del gusto 
scenografico e teatrale del Barocco. 

In quello che viene definito “il secolo d’oro del Grand Tour”, Roma nel campo delle arti 
fu ancor più del passato il vero cuore pulsante del continente. Nessuna capitale europea po-
teva infatti vantare la compresenza di così numerosi artisti, italiani, francesi, tedeschi, inglesi 
e di ogni altra nazionalità, in un cosmopolitismo senza precedenti e contemporanei paralleli. 

Un ruolo non secondario nel rivendicare la centralità romana in campo culturale, ebbero 
nella prima metà del secolo l’Accademia di San Luca, con l’istituzione da parte di Clemente 
XI Albani a partire dal 1702 dei “Concorsi clementini” destinati a pittori, scultori e architetti, 
come pure in termini più generali l’Accademia dell’Arcadia, istituzione letteraria diretta da 
Crescimbeni e Gravina che influenzò molto anche le espressioni figurative. 

1 Il presente contributo rielabora il 

saggio: Petrucci 2013.

Francesco Petrucci 2 In linea generale sulla pittura del ‘700 

romano cfr. Voss 1924; Il Settecento a 

Roma 1959; Clark, Bowron 1981; Rudolph 

1983; Sestieri 1988; Barroero 1990; Sestieri 

1994; Bowron 2000; Il Settecento a Roma 

2005; Petrucci 2013. In linea generale sul 

‘700 napoletano cfr. La Civiltà del Sette-

cento a Napoli 1980; Spinosa 1986–1987; 

Spinosa 1990. 

3 Cfr. Barroero, Susinno 2000.

1 Ermenegildo Costantini, 
Glorificazione di Casa Borghese (1767), 
Ariccia, Palazzo Chigi, collezione 
Lemme, Photographic Archive, 
Palazzo Chigi di Ariccia (Figg. 1–36)

2 Giovanni Paolo Pannini, Piazza 
del Quirinale (1733), Roma, Palazzo 
del Quirinale

3 Giovanni Paolo Pannini, Piazza 
Santa Maria Maggiore (1742), Roma, 
Palazzo del Quirinale

4 Giovanni Paolo Pannini, Roma 
moderna (1757), New York, The 
Metropolitan Museum of Art
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Lo spazio sempre crescente dato alle arti dalla politica culturale pontificia è dimostrato 
dalla cosiddetta “nascita del museo”, segnata dall’apertura al pubblico da parte di Clemente 
XII Corsini nel 1734 della collezione di statue del Museo Capitolino. Sotto Benedetto XIV 
Lambertini nel 1748–1749 furono acquisite le quadrerie Sacchetti e Pio di Savoia, cui seguì 
l’inaugurazione della Pinacoteca Capitolina affermando il primato di Roma sull’intero conti-
nente. Qui ebbe sede anche la famosa Scuola del Nudo inaugurata nel 1754 e diretta da Stefa-
no Pozzi, con l’intento di formare giovani artisti nello studio dal vero mediato dal constante 
confronto con la statuaria classica. 

Alla costruzione di Villa Albani (1755–1763) e all’allestimento della collezione di antichità 
del cardinale Alessandro Albani sotto la direzione di Johann Joachim Winckelmann, seguì a 
partire dal 1772 la realizzazione dei Musei Vaticani. 

I papi della prima metà del secolo proseguirono anche una serrata politica urbanistica di 
rinnovamento della città, edificando nuove fabbriche destinate a servizi pubblici e sisteman-
do spazi collettivi all’insegna di razionalità, decoro e grandiosa teatralità, specchio dell’età 
dei lumi: dal monumentale Ospizio Apostolico del San Michele, alla Scalinata di Piazza di 
Spagna, al Porto di Ripetta, alla Fontana di Trevi, a Piazza Sant’Ignazio, Piazza del Quirinale, 
alle facciate di Santa Maria Maggiore o San Giovanni in Laterano, compresi radicali restauri 
di chiese e palazzi (figg. 2, 3, 4). 

Gli artisti romani vengono richiesti in tutta Europa, soprattutto da lords inglesi e nobili 
britannici, tanto che Giovanni V di Portogallo avvia nel 1730 l’impresa decorativa della Cat-
tedrale di Mafra, cui seguono altre commissioni per chiese e residenze reali, affidandone la 
realizzazione ad Alfani, Benefial, Bianchi, Conca, Giaquinto, Mancini, Masucci, Trevisani, 
Odazzi, Parrocel, Zoboli e Vicinelli. Accanto ai pittori, vari scultori italiani lavorano nel com-
plesso, concretizzando la massima espansione estera della scuola romana, senza precedenti e 
confronti con altre scuole.4 

In tale contesto di grande fermento culturale devono essere inseriti i particolari rapporti 
della città papale con Gran Bretagna e Polonia. In conseguenza degli alti onori e dei festeggia-
menti che papa Innocenzo XI tributò a Giovanni III Sobieski dopo la vittoria di Vienna contro 
i Turchi (1683), culminata cinquant’anni dopo nella costruzione della Chiesa del Santissimo 
Nome di Maria al Foro Traiano (1736), la vedova Maria Casimira Sobieska si stabilì a Roma per 
15 anni, dal 1699 al 1714, prima a Palazzo Odescalchi, poi nel Palazzetto Zuccari. Qui istituì una 
propria corte, proteggendo artisti e musicisti, come Filippo Juvarra e Alessandro Scarlatti.5

Anche il pretendente al trono d’Inghilterra, James III Stuart, fu accolto in esilio a Roma 
da Clemente XI nel 1719 assieme alla consorte, Maria Clementina Sobieska nipote di Giovan-
ni III. La famiglia reale ebbe una propria corte e favorì le arti, commissionando tra l’altro 
i propri ritratti ufficiali a specialisti come Antonio David e Francesco Trevisani. La regina 
polacca dopo la sua prematura scomparsa nel 1735 fu celebrata dal sontuoso monumento 
scolpito da Pietro Bracci nella Basilica Vaticana.

La corte degli Stuart favorì il soggiorno romano di molta nobiltà britannica con ulteriori 
committenze artistiche, come pure la presenza delle regine polacche incentivò i rapporti cul-
turali tra lo Stato Pontificio e la Polonia. 

In un’Europa di nazioni sempre più in cerca di identità culturale, Roma viene identificata 
come il vero centro della tradizione classica, ove l’esperienza diretta dell’antico rappresenta 
la quotidianità ed un fattore di coesione straordinario agli occhi di ogni uomo di scienza.

La nascita dell’archeologia dietro le teorizzazioni di eminenti intellettuali come Johann 
Joachim Winckelmann ed Ennio Quirino Visconti, le numerose campagne di scavo avviate 
sistematicamente nel territorio pontificio a partire da quelle sul Palatino (1721–1731), la po-
litica di acquisti, con conseguente restauro di sculture e pezzi archeologici, patrocinata da 
Benedetto XIV e Clemente XIV, portarono alla fondazione del Museo Clementino, ingrandito 
e incrementato da Pio VI Braschi. 

Negli stessi anni, a seguito di scavi clandestini o autorizzati dal governo pontificio, ma 
anche in conseguenza di alienazioni determinate dalla crisi economica dell’aristocrazia roma-
na, si costituirono importanti collezioni private estere, come quelle di Caterina II di Russia, 
Federico II di Prussia, Augusto di Sassonia, della nobiltà britannica o del principe polacco 
Stanislao Poniatowski – che trascorse gran parte della sua vita tra Roma e Firenze –, alla 
base della formazione dei grandi musei pubblici europei. 

La conseguenza fu un considerevole afflusso di artisti, intellettuali, facoltosi aristocratici 
e mercanti d’arte, creando quel substrato culturale e quei fermenti che determinarono poi 
l’avvento del Neoclassicismo.

Le botteghe del primo ‘700 romano

Per comprendere l’ambiente artistico con cui Szymon Czechowicz venne a contatto duran-
te il suo soggiorno romano, è necessario soffermarsi sui principali atelier qui presenti, che 
perpetuarono fino alla metà del ‘700 la tradizione delle grandi botteghe seicentesche, prima 
dell’affermazione di una tendenza più individualistica.

Un cantiere pittorico emblematico degli orientamenti della pittura romana tra fine ‘600 
e primo ‘700, che nella sua singolarità assume quasi un indirizzo programmatico, fu quello 
della chiesa di San Silvestro in Capite, ove sotto la direzione del pittore berniniano Ludovico 
Gimignani vennero decorate nell’ultimo decennio del secolo tutte le cappelle, abside e tran-
setto, con la viva partecipazione dello stesso Gimignani, affiancato da Luigi Garzi, Giuseppe 
Bartolomeo Chiari, Francesco Trevisani e Giuseppe Ghezzi, segnando una decisiva virata 
della pittura barocca romana in senso di classicismo arcadico e leggerezza rococò.

La corrente più rappresentativa nel primo quarto del secolo, anche in ragione dell’in-
terpretazione in chiave classicista del linguaggio retorico e spettacolare del Barocco, in una 
Roma segnata dal crescente prestigio culturale dell’Accademia dell’Arcadia, fu quella degli 
allievi e seguaci di Carlo Maratti detto “Maratta” (Camerano 1625 – Roma 1713), che diffusero 
e divulgarono internazionalmente i suoi modi. Questi, nominato nel 1704 da Clemente XI ca-
valiere dell’Ordine di Cristo e acclamato Principe a vita dell’Accademia di San Luca dal 1700 
al 1713, era considerato all’epoca l’artista più importante in Europa, campione incontrastato 
del classicismo (figg. 5, 6, 7).6 

Giuseppe Passeri (Roma 1654–1714) fu il suo più originale allievo, volgendo quel linguag-
gio verso il rococò. Andrea Procaccini (Roma 1571–1734), fedele collaboratore dell’artista mar-
chigiano negli ultimi anni, fu chiamato in Spagna nel 1720 come pittore reale, mentre l’allievo 
prediletto Giuseppe Bartolomeo Chiari (Roma 1654–1727), la cui espressività non è priva di 
accentuazioni rococò, si affermò come caposcuola subito dopo la morte del maestro. Ultimo 
epigono del filone marattesco fu Agostino Masucci (Roma 1691–1758), massimo interprete 
dell’accademismo neo-raffaellesco e maestro di Batoni, che traghettò quella lezione fino poco 
oltre la metà del secolo, alle soglie del Neoclassicismo (figg. 8, 9, 10). 

6 Sul Maratta, con ulteriore bibliografia, 
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5 Polonia 1975, pp. 187–215.
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venerabile Juan de Palafox (1692–
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6 Carlo Maratti, San Pietro battezza 
il centurione Cornelio (1711 ca.), 
Ariccia, Palazzo Chigi, collezione 
Lemme

7 Carlo Maratti, Giudizio di Paride 
(1708), S. Pietroburgo, Tsarkoye Selo 
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8 Giuseppe Passeri, Allegoria 
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9 Giuseppe Bartolomeo Chiari,  
Il profeta Obedia (Abdias) (1716–1718), Ariccia,  
Palazzo Chigi, collezione Lemme
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Palazzo Chigi, collezione Lemme

11 Giovan Battista Gaulli “il 
Baciccio”, Ritratto di Clemente XI 
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12 Giovan Battista Gaulli “il 
Baciccio”, Trionfo del Nome di Gesù 
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Furono direttamente o indirettamente coinvolti nel vasto fenomeno marattesco anche 
altre personalità, alcune di primo piano, altre secondarie, come Giovanni Paolo Melchiorri, 
Giacinto Calandrucci, Michelangelo e Nicolò Ricciolini, Pietro de’ Pietri, Tommaso Chiari, 
Antonio Balestra, Michelangelo Cerruti, Pietro Antonio Barbieri, Giovan Battista Puccetti, 
Stefano Pozzi, Sigismondo Rosa, Giuseppe Montesanti, Giovanni Gottardi, Lorenzo Masucci.7 

Il “marattismo”, nella sua aspirazione a mitigare l’enfasi e la teatralità barocca attraverso 
la riscoperta di Raffaello, lasciò la sua impronta su tutta la pittura romana e non solo almeno 
fino alla metà del ‘700, soprattutto negli schemi compositivi a sviluppo scalare o piramidale 
delle pale d’altare e nelle tipologie delle figure. Un fenomeno che coinvolse anche artisti stra-
nieri presenti nella capitale pontificia, come i pittori polacchi Jerzy Eleuter Siemiginowski, 
qui presente tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80 del secolo precedente, e più tardi, a 
partire dal 1711 e fino al 1731, il connazionale Szymon Czechowicz.

Quest’ultimo, cui è dedicata la presente mostra, può essere ritenuto a tutti gli effetti un 
esponente della scuola romana, combinando originalmente l’influsso marattesco con quello 
delle altre principali tendenze romane del primo ‘700, facenti capo ad altri caposcuola quali 
Giovan Battista Gaulli, Francesco Trevisani e Sebastiano Conca, in un linguaggio lezioso e deli-
cato, di gusto apertamente rococò, segnato da afflato sentimentale e composto pietismo mistico.

Gaulli, soprannominato a Roma “Baciccio” (Genova 1639 – Roma 1709), fu il maggior 
rivale del Maratta ed esponente di spicco della corrente più avanzata del Barocco romano, di 
ascendenza berniniana. Si distinse per virtuosismo e straordinario talento coloristico, emer-
gendo come insuperato interprete della pittura decorativa ed eccellente ritrattista, tanto da 
aver messo in posa tutti i papi fino a Clemente XI, ed aver fissato, con l’intera decorazione 
della Chiesa del Gesù e poi con la volta dei Santi Apostoli, schemi che influenzeranno gran 
parte della pittura decorativa del nuovo secolo (figg. 11, 12, 13).8 

Suoi seguaci furono Giovanni Odazzi, che svolse un progressivo raffreddamento espres-
sivo non insensibile al marattismo imperante, Ludovico Mazzanti, Giovan Battista Brughi e 
Antonio David, mentre furono attivi con profitto a Genova gli allievi Giovanni Maria Delle 
Piane detto “il Mulinaretto” ed Enrico Vaymer. Seguirono i modi gaulleschi nella pittura 
decorativa molti specialisti, tra cui i fratelli Andrea e Giuseppe Orazi, fino ad Ermenegildo 
Costantini. Una posizione intermedia tra il classicismo marattesco e il barocco di matrice 
berniniana, ebbero artisti come Giuseppe Ghezzi e Luigi Garzi, quest’ultimo soprattutto nella 
decorazione illusionistica, ai cui modi si accostò Pietro Rasina (figg. 14, 15, 16).9 

Un artista poco considerato negli studi sul ‘700 è il classicista Giovanni Maria Moran-
di (Firenze 1622 – Roma 1717), che stabilì una formula di misurato decoro e contenimento 
dell’enfasi retorica barocca, assorbita dagli allievi Pietro Nelli, Odoardo Vicinelli e persino 
in veste giordanesca da Paolo de Matteis, ma che influenzò anche un protagonista come 
Placido Costanzi (fig. 17).

Personalità di spicco della scuola romana del primo ‘700 fu il veneziano Francesco Trevi-
sani (Capodistria 1656 – Roma 1746), in una individuale declinazione rococò di stilemi baroc-
chi innestati sulla sua formazione nordica. Trevisani giunse a Roma attorno al 1678, entrando 
al servizio prima del cardinale Flavio Chigi, poi del cardinale Pietro Ottoboni, i massimi 
mecenati qui attivi tra fine ‘600 e primo ‘700, eseguendo dipinti di soggetto sacro e profa-
no, distinguendosi anche come valente ritrattista e sporadico paesaggista (figg. 18, 19). La 
levigatezza della sua pittura e il suo tonalismo raffinato furono un riferimento per Corrado 
Giaquinto ed altri maestri. Tra gli allievi, oltre a Girolamo Pesci, Domenico Duprà e Claudio 
Francesco Beaumont, si distinsero soprattutto Andrea Casali e Gregorio Guglielmi.10 

Trevisani lasciò un’impronta non secondaria anche nel campo della ritrattistica. Nicola 
Pio lo definisce ‘‘singolare nel fare li ritratti e particolarmente per ornarli d’abiti e di ricchi 
abbigliamenti gl’esprime così al vivo che non vi è chi l’uguagli’’; Pascoli ricorda che ‘‘ritras-
se altri cavalieri Inglesi, Tedeschi, e Oltramontani’’, assurgendo al ruolo di vero e proprio 
precursore in un genere che sarà molto in voga per tutto il secolo, sulla scia delle prove di 
Maratta e Voet. La purezza della sua pittura, il particolare cromatismo con tinte che virano 
alle tonalità più delicate del verde smeraldo, del violetto, del rosato e dell’azzurro, aprono la 
strada alla pittura di Conca, Giaquinto, Subleyras e Batoni. 

Trevisani giunse a Roma attorno al 1678 entrando al servizio del cardinale Flavio Chigi, 
presso il quale lavorò fino al 1693, anno della scomparsa del porporato, eseguendo dipinti 
di vario soggetto e ritratti, compresi l’autoritratto per il granduca di Toscana (Uffizi) e le 
raffigurazioni grottesche di soggetti popolari. Ritrasse molti personaggi della curia, tra cui i 
cardinali Ottoboni, Imperiali, Falconieri, Alberoni, Coscia, Stuart e persino papa Benedetto 
XIII, in dipinti in parte perduti, ma anche illustri aristocratici stranieri, inaugurando la moda 
settecentesca dei ritratti del Grand Tour: in tal senso la sua produzione è stata considerata un 
precedente della fortuna anglosassone del Batoni; particolarmente innovativo il ritratto di sir 
Edward Gascoigne (Lotherton Hall, Leeds City Council), che raffigura il giovane lord come 
un intellettuale, seduto in un interno barocco con la mano destra su un libro mentre indica 
il Colosseo visibile attraverso la finestra aperta, ponendosi come una sorta di archetipo del 
ritratto intellettuale del viaggiatore colto. 

Tra gli effigiati Francis Edward Stuart, Maria Clementina Sobieski Stuart (il cui ritratto 
è noto in numerose repliche e varianti), John Hay di Cromlix, Thoms Tisdale, James Hamil-
ton, Henry Somerset, i principi di Baviera, i marchesi di Priè, i principi Borghese, il duca di 
Benfort. Numerosi sono pure gli autoritratti, come solo Bernini aveva fatto nel Seicento e più 
tardi Mengs nel secolo corrente. 

Altro maestro fu Benedetto Luti (Firenze 1766 – Roma 1724), figura eclettica di artista-in-
tellettuale, collezionista e antiquario, che si affermò come uno dei più talentuosi disegnatori e 
pastellisti operativi nel primo ventennio del secolo. Si trasferì a Roma nel 1690, entrando nel-
la scuola del Maratta ove elaborò un linguaggio pittorico autonomo, con particolare riguardo 
anche al Baciccio, non esente da una spiccata attitudine ritrattistica (fig. 20). Celebre fu la sua 
scuola, frequentata da artisti come Giacomo Triga, Giovanni Antonio Grecolini, Giovanni Do-
menico Piastrini, Placido Costanzi, l’architetto William Kent, Carle Vanloo e Giovanni Paolo 
Pannini, massimo vedutista del 700 romano. Pietro Bianchi (1694–1740) detto “il Creatura”, 
meglio noto per piccoli dipinti con figure e paesaggi, dopo il tirocinio giovanile presso il Ba-
ciccio rimase nella bottega del Luti per molti anni, assimilandone i modi in una declinazione 
originale e personalissima che sotto certi aspetti prelude a Batoni.11

Un caso a parte è quello di Marco Benefial (Roma 1684–1764), personalità originale e anti-
convenzionale, che rielaborando in senso naturalistico una cultura emiliana e carraccesca, si 
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18 Francesco Trevisani, San 
Giovanni Evangelista (1700–1705), 
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pose in contrasto con la corrente marattesca e con il filone più brioso del rococò, manifestan-
do uno stile semplificato caratterizzato dalla nitidezza delle finiture e un impianto spaziale 
tendente al rigoroso controllo formale. Benefial rielaborò alcuni aspetti del classicismo sei-
centesco con l’attitudine mentale di uomo del ‘700, questo spiega la difficoltà di catalogazione 
e riconoscimento della sua pittura (fig. 21). Sta di fatto che non casualmente nella sua bottega 
si formò una figura di rottura come Anton Raphael Mengs, padre del Neoclassicismo. Dopo 
ripetuti contrasti con il mondo accademico romano, nel 1741 divenne membro dell’Accademia 
di San Luca, per uscirne improvvisamente nel 1755 con il riemergere di divergenze metodo-
logiche e contrastanti posizioni intellettuali. Fu anche notevole ritrattista, distinguendosi per 
originalità delle pose e vivo naturalismo. Tra gli allievi e collaboratori Filippo Evangelisti, 
Francesco Germisoni, Paolo Monaldi, Domenico De Angelis, Marco Caprinozzi, Giovan Batti-
sta Ponfreni, Gioacchino Martorana, John Parker, Padre Fedele di San Biagio, Mariano Rossi, 
Ermenegildo Costantini e soprattutto Marcello Bacciarelli, divenuto primo pittore di Polonia 
alla corte dei Poniatowski.12 

Rococò o barocchetto

Come ha argomentato Giancarlo Sestieri, un gruppo di pittori del primo ‘700 romano 
può essere inquadrato nel fenomeno internazionale del rococò, sebbene con diverse accen-
tuazioni e apporti multiformi. Con il declinare della poetica barocca dell’estasi e del concetto 
di evangelizzazione universale, espresso dall’esaltazione della “Chiesa Trionfante” che trovò 
espressioni apicali in Baciccio e Andrea Pozzo, unitamente ad una certa laicizzazione delle 
tematiche artistiche, anche l’espressività degli artisti cambiò. 

Il linguaggio dell’arte, pur conservando modalità compositive ed iconografiche del seco-
lo precedente, svuotato di quei contenuti profondi divenne più esteriore e formale. La deli-
catezza tonale e la morbidezza degli impasti, rispetto al vigore e ai contrasti chiaroscurali 
precedenti, caratterizza modalità espressive più contenute ed edulcorate, indulgenti al sen-
timentalismo e al contenimento delle passioni. Contestualmente trovano spazio declinazioni 
estetizzanti, volte al vagheggiamento di un mondo arcadico e di evasione, mentre i soggetti 
religiosi perdono in drammaticità ed intensità comunicativa. In questo sembra preminente 
l’esempio del Baciccio, per il tonalismo schiarito e la grazia edulcorata da melodramma 
della tarda produzione. 

Tra i protagonisti della cultura artistica romana della prima metà del secolo va annovera-
to Pier Loene Ghezzi (Roma 1674–1755), pittore, cantante, musicista, ballerino e schermidore, 
che ebbe una innovativa propensione narrativa e vocazione al ritratto (fig. 22) e al ritratto di 
gruppo nelle sue articolate composizioni, fornendo tra l’altro un campionario dei volti della 
Roma settecentesca, il “Mondo Nuovo”, attraverso le sue straordinarie caricature arricchite 
da arguti commenti.13

Gli affreschi o meglio le tempere murarie o “guazzi” della “Sala delle Conversazioni” della 
Villa Falconieri di Frascati (1727), costituiscono certamente il più importante ciclo decorativo 
con ritratti di gruppo del ‘700 romano (figg. 23, 24). Le pareti sono completamente affrescate 
illusionisticamente, simulando un fastoso ambiente sovrastato da una trabeazione ionica, con 
finestre, porte, una balaustra e grandi aperture delimitate da colonne di ordine composito, 
che si aprono su architetture di loggiati, porticati, esedre e scorci paesistici collinari. Il tutto 
senza precise simmetrie e corrispondenze architettoniche coerenti tra le parti, come “capric-
ci” del ‘700 veneziano, ingenerando una sorta di disorientamento spaziale nel fruitore. Tali 
architetture sono state dipinte dal quadraturista e decoratore prospettico Domenico Villani, 
certamente dietro suggerimenti ed idee guida del Ghezzi.

Tra le loggie si aggirano vari personaggi che dialogano o interagiscono tra loro, indiffe-
renti rispetto al fruitore. Solo sulla parete sud, che nella finzione darebbe accesso all’esterno 
attraverso un varco nella balaustra, c’è un personaggio seduto ed elegantemente vestito che 

ci guarda, interrompendo la sua attività di disegnatore, cioè lo stesso autore dei ritratti, Pier 
Leone Ghezzi, come indica l’iscrizione sul piastrino adiacente.

Si tratta di vere “scene di conversazione”, in singolare anticipo sui temi di vita borghese 
sviluppati nella pittura inglese su cavalletto a partire dagli anni ’30 (da William Hogarth ad 
Arthur Davis, George Stubbs, Francis Wheatley, etc.). Per la prima volta a Roma protagonista 
di un ciclo pittorico in una dimora gentilizia non sono dei e ninfe o neppure la celebrazione di 
eventi storici contemporanei, ma il quotidiano, descritto naturalmente attraverso gli otia della 
classe agiata e non gli affanni del popolo. Un’invenzione dunque di considerevole portata, de-
stinata a produrre risultati non secondari sulla pittura internazionale, data la frequentazione 
di Roma quale centro europeo del viaggio formativo, per artisti, letterati ed aristocratici. 

Il rococò romano raggiunse il suo apice con Benedetto XIII Orsini (1724–1730), che pro-
mosse come architetto ufficiale del suo pontificato il napoletano Filippo Raguzzini e favorì 
vari artisti di provenienza meridionale. 

In tal senso Sebastiano Conca (Gaeta 1680 – Napoli 1764) è stato figura centrale nella 
pittura del secondo quarto del ‘700, assurto a guida della scuola romana dalla metà degli 
anni ‘20, emulando il Maratta nella lunga direzione dell’Accademia di San Luca. Giunto a 
Roma nel 1706, ove subì anche l’influsso del maestro marchigiano evidente soprattutto nella 
rigorosa costruzione formale delle sue composizioni, in particolare le pale d’altare, nel 1710 
aprì un’accademia del Nudo. 

Un carattere arcadico e un sentimento preromantico del rapporto tra uomo e natura, 
permea le sue opere anche di soggetto religioso (fig. 25). La sua piena affermazione fu segnata 
dall’affresco raffigurante Santa Cecilia in gloria dipinto sulla volta di Santa Cecilia in Tra-
stevere (1725), che segnò un punto di svolta nella pittura decorativa romana (fig. 26), ma il suo 
capolavoro nell’ambito della pittura decorativa è la Piscina probatica di Santa Maria della 
Scala a Siena (1731–1732), che destò grande scalpore dopo la sua inaugurazione. 

Conca ebbe numerosi allievi, seguaci e imitatori, tra i quali Lorenzo Gramiccia, Andrea 
Casali, Salvatore Monosilio, Gaspare Serenario, Antonio Nessi, Giovanni Pannozza, Francisco 
Preciado de la Vega, Gaetano Lapis, l’incisore Giuseppe Vasi e l’architetto Luigi Vanvitelli 
(figlio d’arte e anch’egli occasionalmente pittore), mentre fu il capostipite di varie generazioni 
di pittori, pedissequamente conformi ai suoi modi come Giovanni Conca, di più spiccata per-
sonalità come il nipote Tommaso Maria Conca, artista neoclassico. 

Anche Szymon Czechowicz, oltre al generico marattismo comune a tanti contemporanei, 
nella scioltezza della pennellata fluida e nel gusto decorativo di impronta rococò, sembra 
guardare a Conca, affermatosi proprio negli anni del suo arrivo e soggiorno a Roma. 

Conca nel 1752 si trasferì a Napoli, chiamato da Vanvitelli anch’egli proveniente da Roma, 
con l’illusione di divulgare in area meridionale un linguaggio ormai superato.14 

Il pugliese Corrado Giaquinto (Molfetta 1703 – Napoli 1766) deve essere considerato uno 
dei massimi artisti del suo tempo, per il prestigio internazionale conseguito e la vastità delle 
commissioni ottenute, sia in ambito decorativo, che nella pittura su tela di carattere sacro 
e profano. Fu classificato da Don Clemente de Arostegni, ambasciatore spagnolo a Napoli, 
come rappresentante della cosiddetta “Escuela mista”, tra pittura napoletana e romana.

Eleganza, raffinatezza e grandi capacità compositive caratterizzano la sua pittura, quale 
espressione più alta del rococò o barocchetto. Dalla nativa Molfetta, ove ebbe un primo tiro-
cinio nella bottega di Saverio Porta, si trasferì dal 1721 al 1727 a Napoli – salvo un ritorno in 
Puglia di circa due anni dal 1723 al 1724 –, ove compì secondo De Dominici la sua formazione 
presso Nicola Maria Rossi e Francesco Solimena, da cui derivò il gusto maestoso e di ampio 
respiro dei suoi affreschi. Giunto a Roma nel 1727, stabilì un solido legame con Conca, che fu 
tra i suoi ispiratori assieme a Trevisani, per il luminismo, il cromatismo innovativo e la de-
strezza di tocco, volgendo lo sguardo a ritroso anche verso maestri della grande decorazione 
barocca come Cortona e Baciccio. 

Nel 1733 venne chiamato a Torino da Filippo Juvarra, realizzando tra l’altro gli affreschi 
della villa della Regina, tornando nella città sabauda una seconda volta attorno al 1735 ad 
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eseguire un monumentale Trionfo degli dei per la stanza del re, purtroppo perduto, oltre ad 
affreschi e tele. L’influsso di Conca, in parte negato dalla critica più recente, evidente nella 
Crocifissione dipinta nel 1730 per la Cattedrale di Mafra, torna in opere degli anni ’30, come 
la serie delle “storie di Enea” (Roma, Palazzo del Quirinale), nel pittoricismo, nella pesantez-
za delle figure e nei panneggi mossi e tortuosi. Successivamente sviluppa il suo linguaggio più 
maturo, caratterizzato dall’alternanza della curva al tratto lineare, con una predilezione per 
la linea spezzata, segnato dall’allungamento delle figure, da larghe superfici vivacizzate da 
tocchi luministici e tonalità opalescenti, in un cromatismo raffinato che accosta verdi d’am-
bra a panneggi azzurrini, turchesi e rosati.

A Roma ebbe prestigiose commissioni per le chiese di San Nicola dei Lorenesi, San Lo-
renzo in Damaso e San Giovanni Calibita, pubblicando la monumentale Assunzione della 
Vergine del Duomo di Rocca di Papa, tra le pale d’altare più spettacolari del secolo (figg. 27, 
28), e il ciclo pittorico di Santa Croce in Gerusalemme. Licenziò pale per le cattedrali di Cese-
na, Molfetta, Pisa. In conseguenza dell’enorme prestigio acquisito, a seguito della scomparsa 
dell’Amigoni, fu chiamato in Spagna nel 1753 e nominato “pittore di corte”. Qui influenzò 
moltissimi artisti tra cui il giovane Goya, Antonio González Velázquez, Francisco Bayeu, José 
Castillo, Mariano Salvador Maella. Tra i suoi allievi italiani vanno annoverati Vito d’Anna, 
Giuseppe Rossi, Nicolò e Felice Porta. Risale al 1763 il rientro a Napoli, ove lasciò le sue ulti-
me eleganti prove nelle tele per la sagrestia di San Luigi di Palazzo.15 

Ma il panorama romano è molto complesso, non esaurendosi nei soli protagonisti e nei 
loro seguaci. Si inquadrano a pieno titolo nell’ambito del rococò o barocchetto romano, svi-
luppando un loro linguaggio individuale non privo di aperture internazionali, artisti come 
Michele Rocca, Antonio Amorosi, Biagio Puccini, Sebastiano Ceccarini, Gregorio Gugliel-
mi, Antonio Bicchierari, Paolo Monaldi, Ignazio Stern. Spicca nel gruppo, oltre al delicato 
neo-correggismo di Francesco Mancini, la raffinata ispirazione di Ludovico Stern, figlio 
del bavarese Ignazio, la cui tarda produzione, culminata negli straordinari affreschi della 

“Stanza delle Quattro parti del Mondo” di Palazzo Borghese, raggiunge esiti che si pongono 
su un livello qualitativo non inferiore a Batoni e precorrono sotto certi aspetti Cades (figg. 
29, 30, 31).16 

Proto-neoclassicismo

Il favore accordato da Clemente XII Corsini (1730–1740) alla corrente classicista, particolar-
mente in ambito architettonico (commissionò le facciate di San Giovanni in Laterano e San 
Giovanni dei Fiorentini, il Palazzo della Consulta, etc.) e in pittura alla personalità di Agosti-
no Masucci, cominciò a segnare il declino del rococò, che ebbe un sintomatico culmine nelle 
partenze quasi contemporanee da Roma di Conca (1752) e Giaquinto (1753). 

Effettivamente, come ha teorizzato Anthony Clark, con il pontificato di Benedetto XIV 
Lambertini (1740–1758) si manifestò in maniera più coerente la diffusione di un linguaggio 
più solenne e misurato, classificato con l’etichetta di “proto-neoclassicismo”, avente come ter-
mine di riferimento un più meditato neo-raffaellismo, maturato attraverso la pratica del di-
segno accademico. 

Parte della critica ha visto in Giacomo Zoboli (Modena 1681 – Roma 1767) un precoce 
anticipatore di temi neoclassici (Clark, Faldi), in particolare riferimento alla coppia di tele 
in collezione privata raffiguranti la Morte di Cesare e la Morte di Pompeo eseguite nel 1724, 
tanto che la prima fu esposta alla mostra The Age of Neoclassicism tenuta a Londra nel 1972. 
Tale posizione è stata ridimensionata da Maria Barbara Guerrieri, che considera i due dipinti 
espressione della formazione carraccesca e cignanesca del pittore, solo superficialmente in-
novativi, ma in sostanza pienamente inseriti in una cultura emiliana. Si tratta in fondo delle 
stesse componenti stilistiche presenti nelle opere di Domenico Maria Muratori, Aureliano 
Milani, Francesco Caccianiga ed altri.17 

Un protagonista indiscusso del nuovo indirizzo, rivalutato dagli studi avanguardistici di 
Clark, fu invece sicuramente Francesco Fernandi detto “l’Imperiali” (Milano 1679 – Roma 
1740), nella cui produzione sono presenti motivi formali e di linguaggio proto-neoclassici. 

Se gli episodi di storia greco-romana con contenuti morali e didascalici diverranno em-
blematici del Neoclassicismo, si pongono come capisaldi in tal senso i due dipinti eseguiti 
prima del 1740 per sir Gregory Page, raffiguranti Ettore e Andromaca e Vetura e Volumnia 
davanti a Coriolano (Ariccia, Palazzo Chigi, collezione Lemme), in anticipo di qualche decen-
nio rispetto alle affermazioni più coerenti di tale indirizzo estetico (fig. 32). Imperiali, molto 
apprezzato dai collezionisti britannici, ebbe numerosi allievi inglesi, tra cui William Hoare, 
William Mosman, Alexander Clerk, Allan Ramsay, James Russel.18 

Placido Costanzi (Napoli 1702 – Roma 1759), il cui linguaggio è inquadrabile compiuta-
mente nel proto-neoclassicismo, si fece presto apprezzare per il suo stile misurato desunto 
dallo studio di Raffaello, dei Carracci e di Domenichino, ma certamente anche dalla cono-
scenza dell’opera di Nicolas Poussin e di un classicista come Giovanni Maria Morandi con 
cui è stato talora confuso (fig. 33). La disposizione a bassorilievo, di ascendenza poussiniana, 
come pure la tematica di storia antica, trova in opere come Alessandro Magno fonda Ales-
sandria, dipinta nel 1737 per la Sala del Trono del Palazzo di San Ildefonso alla Granja su 
commissione di Filippo V, un punto di contatto con l’Imperiali (il bozzetto si trova a Balti-
mora, Walters Art Gallery). Il prestigio del pittore è dimostrato dal fatto che in tale occasio-
ne fu scelto assieme a maestri affermati come Solimena, Pittoni, Creti, van Loo, Trevisani, 
Conca e Imperiali.19 

Il classicismo tardo-barocco evolve in forme di armoniosa magnificenza, segnata dal pa-
radigma estetico dell’antico e dal culto raffaellesco, con la superiore personalità di Pompeo 
Batoni (Lucca 1708 – Roma 1787), esordiente come seguace dell’Imperiali e di Masucci, ma 
ben presto affermatosi quale protagonista indiscusso del Settecento romano (figg. 34, 35). 

Pur non spostandosi mai da Roma, ove pervenne dalla nativa Lucca nel 1727, Batoni fu 
quasi esclusivamente attivo per committenti stranieri, soprattutto britannici, in particolare 
nell’esecuzione di monumentali ritratti ambientati, tra le rovine dell’antichità e le vestigia 
del passato classico. La qualità estremamente alta dei suoi prodotti, segnati dall’assillo della 
perfezione formale e dalla cura dei dettagli, nella evidenza tattile delle stoffe e nella natu-
ralezza degli incarnati, sottoposti al controllo assoluto della composizione, ne fa un tipico 
esponente dell’età dell’Illuminismo e l’estremo interprete di una tradizione pittorica risalente 
al Rinascimento. 

Assieme a Pannini, massimo illustratore della grandiosità di Roma, Batoni si pone come 
l’artista più emblematico della scuola romana. Tra i suoi allievi o aspiranti tali le fonti ricor-
dano Antonio Concioli, Pietro Pasquale Ciaramponi, Pietro Labruzzi, Matteo Toni, Angelo 
Giacinto Banchero, Carlo Giuseppe Ratti, Giuseppe Pirovani, Bernardino Nocchi, Francesco 
Manno, mentre molti artisti stranieri fecero a gara a frequentare la sua bottega.20 

Un vasto gruppo di pittori difficilmente inquadrabile in correnti e scuole precise, ma con 
un orientamento decisamente classicista, rappresenta il lento declino del Barocco e il volgere 
della pittura romana verso istanze neoclassiche.

Giuseppe Bottani (Cremona 1717 – Mantova 1784) si trasferì nel 1735 nella capitale pon-
tificia entrando nella bottega di Agostino Masucci, ove assimilò il concetto del primato 
attribuito al disegno. Divenne professore all’Accademia del Nudo in Campidoglio e nel 1758 
fu eletto accademico di San Luca. Il suo repertorio si contraddistingue per l’antagonismo 
all’indirizzo rococò, nell’accurata ricerca della forma, l’attenzione agli equilibri compositi-
vi, la materia smaltata e gli effetti metallici del panneggiare, decisamente neo-manieristi. 
Dipinti come la Morte di Mezio Fufezio e la Morte di Cleopatra (Pontremoli, Collezione 
Zucchi Castellini), databili tra il 1665 e il 1669, sono in pieno spirito neoclassico anche nei 
soggetti.21 

Domenico Corvi (Viterbo 1721 – Roma 1803) si formò nella bottega di Francesco Man-
cini, ove ebbe accesso all’età di quindici anni. Nel 1750 ottenne il primo premio di pittura 
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dell’Accademia di San Luca e nel 1756 ne divenne membro, mentre nel 1757 fu eletto direttore 
dell’Accademia del Nudo. A Mengs, di cui riscosse l’ammirazione, lo accumuna la luminosi-
tà fluorescente, mentre la semplificazione chiaroscurale con giustapposizione di campiture 
omogenee basate sul disegno, lo pone come un precursore dei tempi. Noto soprattutto quale 
pittore sacro, lavorò in diverse chiese di Roma denunciando nelle sue opere la forte assimila-
zione della tradizione tardo-barocca romana, che ha il suo apogeo in Gaulli. Il suo originale 
talento artistico fu recepito dal pubblico romano soltanto dopo i quarant’anni, con l’esecu-
zione dei dipinti in San Marcello al Corso. Da questo momento applicò la sua versatilità in 
numerose commissioni: dagli arazzi per la Sala del Trono nel Palazzo Capitolino dei Conser-
vatori, agli affreschi per i soffitti del Palazzo Doria-Pamphilj, gli interventi nelle decorazioni 
di Palazzo Barberini, Palazzo e Villa Borghese (Stanza dell’Aurora), a varie pale anche fuori 
Roma. Ebbe una vivace bottega, formando figure di spicco della generazione neoclassica, tra 
cui Giuseppe Cades, Gaspare Landi, Teodoro Matteini, Francesco Alberi e l’intagliatore di 
pietre dure Giovanni Pichler.22 

Indirizzi diversificati

Numerosi furono i pittori stranieri presenti a Roma, sia stabilmente che di passaggio, renden-
do estremamente variegato e sempre mutevole il panorama artistico. Rimane tuttavia difficile 
e sarebbe anche arbitrario un loro inserimento nell’ambito delle principali correnti romane. 
La loro presenza fu favorita dalle accademie e istituzioni estere che si erano stabilite in Urbe 
e che li accoglievano come momento di formazione, a partire da quella di Francia, fondata 
nel 1666 da Luigi XIV avente sede dal 1737 in Palazzo Mancini al Corso. Anche la Spagna dal 
1746 patrocinò, tramite la Real Academia de San Fernando, una borsa di studio per giovani 
pittori, scultori e architetti, i cosiddetti “pensionati del re”, nominando nel 1763 il pittore 
Francisco Preciado de la Vega come primo direttore della consorella romana.

Il ruolo più significativo per lo sviluppo della pittura del ‘700 romano ebbero certamente 
i pittori francesi, secondo una tradizione seicentesca che risaliva a Simon Vouet, Poussin e 
Lorrain. Direttori dell’Accademia di Francia, operativi indipendentemente anche come artisti, 
furono Charles François Poerson dal 1704 al 1725, cui succedettero Nicolas Vleughels fino al 
1737, Jean-François de Troy fino al 1752, Charles-Joseph Natoire fino al 1775 e Joseph-Marie 
Vien direttore dal 1775 al 1781.

Etienne Parrocel detto “Le Romain” (Avignone 1696 – Roma 1776), vero francese roma-
nizzato, contemperò il classicismo formativo con l’influsso delle varie correnti romane, svi-
luppando una pittura di notevole eleganza formale, molto calibrata nella composizione e 
accurata nel disegno.

Pierre Subleyras (Saint-Gilles 1699 – Roma 1749), artista di enorme talento che a Roma 
ebbe stabile dimora, si distinse come uno dei protagonisti assoluti del secolo, svolgendo la 
sua attività tra i pontificati Corsini e Lambertini. Fu probabilmente con Batoni e Mengs il più 
originale ritrattista del suo tempo. La raffinatezza della sua pittura, che coniuga classicismo e 
naturalismo, divenne un punto di riferimento per lo stesso Batoni, Mengs e David, divenendo 
basilare per la successiva affermazione del Neoclassicismo. 

Tra i francesi attivi a Roma va annoverato Laurent Pécheux (Lione 1729 – Torino 1821), 
anch’egli originale ritrattista e compositore proto-neoclassico, spostatosi anche a Parma, Na-
poli e Torino ove visse l’ultimo momento della sua vita; ma dovrebbero essere presi in con-
siderazione anche altri pittori francesi transitati per Roma, come Jean Barbault, Bénigne 
Gagneraux, Louis Gauffier, Jacques Gamelin, Francois-André Vincent, Anne-Louis Girodet, 
Jean-François Pierre Peyron, Jean-Germain Drouais, oltre alla famosa ritrattista Elisabeth 
Vigée-Lebrun.23 

Tra i britannici vanno annoverati i pittori-antiquari Thomas Jenkins e Gavin Hamil-
ton, le cui personalità sono inquadrabili nel contesto della cultura archeologizzante basata 

sul viaggio in Italia, ma anche Hugh Duglas Hamilton, Nathaniel Dance, Guy Head, James 
Russel, John Singleton Copley, Charles Grignon, Jacob More, Philip Wickstead, David Allan. 

Tra i pittori di cultura germanica, oltre a Mengs padre del Neoclassicismo e al suo allievo 
viennese Anton von Maron specializzato nella ritrattistica (vedi avanti), ricordiamo Lambert 
Krahe, fondatore del museo di Düsseldorf, Johann Augustus Nahl, Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein, protetto da Goethe. Molti altri furono gli stranieri provenienti a Roma da altre 
nazioni, qui insediti o rimasti per la formazione, come i danesi Nicolai Abraham Abildgaard 
e Asmus Jakob Carstens, l’irlandese James Barry, gli svizzeri Abram-Louis Ducros, Angelika 
Kauffmann e Heinrich Füssli, lo svedese Jonas Akerström, gli spagnoli Francisco Preciado de 
la Vega, Antonio González-Velásquez e Francisco Goya, l’austriaco Georg Kaspar Prenner, il 
portoghese Domingos Antonio Sequeira. 

Numerosi altri pittori italiani in bilico tra le varie tendenze diedero il loro apporto alla 
varietà della pittura romana del ‘700, spesso in un ruolo marginale o di seconda fila, altri as-
sumendo una posizione primaria in alcuni generi, come Andrea Piserni, Liborio Marmorelli, 
Filippo Frigiotti, Francesco Fusi, Lorenzo Gramiccia, Matteo Pannario, Giuseppe Ranucci, 
Giuseppe Valeriani, Giovanni Sorbi, Filippo Laurenzi, Michele Cippitelli, Giovanni Domenico 
Campiglia (famoso direttore della Calcografia Camerale), Giuseppe Antonio Olivieri, Fran-
cesco Pascucci, Pietro Angeletti, Pietro Tedeschi, Antonio Vighi, Domenico Rossi, Domenico 
Antonio Fiorentini e tanti altri, ricordati anche solo da documenti e citati negli ‘Stati delle 
Anime’ delle parrocchie.24 

Una menzione particolare meritano, a conclusione di questo breve saggio, tre artisti po-
lacchi. In particolare, oltre a Szymon Czechowicz – opportunamente celebrato finalmente in 
questa mostra – e Franciszek Smuglewicz, soprattutto Tadeusz Kuntze, definito da Schleier 

“ultimo pittore del Rococò a Roma”, che ebbe un peso fondamentale nella “decorazione d’ap-
partamento romana” proto-neoclassica. Esempio emblematico di tale genere sono le decora-
zioni del Casino Stazi ad Ariccia (fig. 36) e dell’appartamento dell’Espiscopio di Frascati per 
il Cardinale di York, figlio di Maria Clementina Sobieska.

Il figura di Kuntze, detto “Taddeo Polacco” (Zielona Góra [Grünberg] 1727 – Roma 1793), 
non ha avuto un’adeguata valorizzazione critica nell’ambito degli studi sulla pittura del Sette-
cento romano, pur essendo stato uno degli artisti più originali e prolifici attivi a Roma tra la 
metà degli anni ’60 e gli anni ’80 del secolo. La sua frequentazione fu peraltro fondamentale 
per la formazione del giovane Francisco Goya, che fu suo ospite durante il soggiorno italiano 
del 1770–1771, come dimostra il confronto con la prima produzione del pittore spagnolo.25 

Le lacune documentarie e la carenza di dati biografici che lo riguardano, sono emble-
maticamente espresse non solo dalla persistente confusione sul modo di scrivere il cognome 
(Chunse, Kuntz, Kunicz, Kuntzs, Konicz, etc.), ma anche dagli errori sul luogo e la stessa data 
di nascita, riferita di volta in volta al 1730, 1731, 1732 e al 1733. Quest’ultima datazione è stata de-
sunta indirettamente dall’atto di morte dell’8 maggio 1793, registrato nei libri anagrafici della 
parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, ove si riporta che il pittore era deceduto a 60 anni.26 

Soltanto nel 2000 Marian Wnuk ha rintracciato l’atto di battesimo del 20 aprile 1727, con-
servato nei libri parrocchiali di Grünberg in Slesia, corrispondente all’attuale Zielona Góra in 
Polonia (Wrocław, archivio diocesano), ma nonostante questo anche in recenti pubblicazioni 
si continuano a riportare date sbagliate.27 

Dopo le pionieristiche aperture di Maciej Loret e lo spazio che gli fu riservato nella 
mostra Polonia Arte Cultura tenuta a Palazzo Venezia nel 1975, se si escludono i preziosi con-
tributi di uno storico dell’arte di fama internazionale e profondo conoscitore della pittura ro-
mana come Erich Schleier, che ha ampliato considerevolmente il suo catalogo, gli studi che lo 
riguardano rimangono in gran parte relegati in ambito periferico o ristretti prevalentemente 
a pubblicazioni in polacco, poco accessibili anche nelle biblioteche specialistiche e limitative 
per la conoscenza della lingua.

Sta di fatto che nei cataloghi di varie mostre sul Settecento romano, comprese quelle tenu-
te presso il Philadelphia Museum of Art nel 2000 e a Palazzo Venezia in Roma nel 2005, Kun-
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tze è completamente ignorato, sebbene almeno un’opera giovanile fosse stata esposta alla mo-
numentale mostra Il Settecento a Roma del 1959 (La Fortuna, Varsavia, Museo Nazionale).28 

Alcuni studi recenti aiutano a chiarire aspetti della sua vicenda biografica, la datazione 
di opere e riferimenti alla committenza, ma il pittore attende un meritevole studio mono-
grafico, che era stato annunciato sin dagli anni ’70 del secolo scorso da Olgierd Zagórowski 
(1930–2000), autore di una approfondita voce nel dizionario biografico polacco.
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