
– Dobromilka, tuším bude ešte potrebovať 
zelenú.
– Ale takú tu nevidím, Svetlúšik.
– Skús zmiešať modrú a žltú. Brat Angelico 
si poradí so všetkými odtieňmi.
– Svetlúšik, som zvedavá, ako vyrobí zlatú 
na svätožiaru Panny Márie. 
– Pssst. Hlavne ho nevyrušujme, Dobromil-
ka. Blahoslavený Fra Angelico sa pri svojej 
tvorbe radí s Bohom. Potrebuje ticho.
– Ja mu zatiaľ tiež niečo pekné namaľujem. 
Ako darček k jeho sviatku, čo ty na to, Svet-
lúšik?

Fra Angelico, vlastným menom Guido, sa narodil 
v Taliansku v 14. storočí. Ako 20-ročný sa zasvätil 
Bohu v dominikánskom kláštore. Stal sa rehoľní-
kom – dominikánom a neskôr kňazom. Nevieme 
o ňom veľa, ale zrejme nepochádzal z chudobnej 
rodiny, lebo sa odmalička mohol venovať umeniu 
a rozvíjaniu svojho maliarskeho talentu. 

Pre jeho skromnosť, láskavosť a obdivu-
hodný talent ho začali volať Fra Angelico (fra 
andželiko) – anjelský brat. V kláštore, kde žil, 
na žiadosť bratov vymaľoval steny výjavmi bib-
lických udalostí a príbehmi zo života svätcov. 
Všetci obdivovali jeho nádherné maľby. Diela 
Fra Angelica pozývali spolubratov, ktorí bývali 
v takto vymaľovaných miestnostiach, usilovať 
sa o svätý život ako zobrazení svätci na stenách. 

Aj pápež zavolal Fra Angelica, aby prišiel vyzdo-
biť freskami niektoré kaplnky a chrámy v Ríme. 
Tieto obrazy približovali ľuďom, ktorí nevedeli 
čítať, Bibliu – udalosti z Ježišovho života i veci, 
ktoré si vtedy ťažko vedeli predstaviť. Bolo to 
niečo podobné, ako je dnes pre nás obrázková 
kniha, fotografie či film. Fra Angelicove obra-
zy i v súčasnosti privádzajú ľudí svojou krásou 
bližšie k Božej kráse.

Posledné roky prežil Fra Angelico v Ríme, 
kde je aj pochovaný. Blahoslavený Fra Angeli-
co je patrón umelcov a jeho cirkevný sviatok 
slávime 18. februára. Je to zároveň aj sviatok 
umelcov a všetkých, ktorí v svojich umeleckých 
dielach šíria krásy Božieho kráľovstva.

Aké umelecké povolania poznáš? Vieš ich vy-
menovať aspoň 5?

Freska (po taliansky znamená „na čerstvo“) – je 
technika nástennej maľby na vlhkej omietke. 
Maľovanie fresiek je technicky náročná prá-
ca. Pigmenty farby rozomleté vo vode alebo 
vápennej vode sa nanášajú priamo na čerstvú 
omietku na stene tak, aby farby vsiakli do pod-
kladu. To znamená, že maliar musí pracovať 
rýchlo, aby omietka nezaschla, lebo potom je 
možné robiť už len drobné úpravy temperou. 
Vďaka tomuto špeciálnemu postupu je freska 
jednou z najtrvalejších nástenných maliar-
skych techník.

– na pozadí svojich obrazov Fra Angelico rád 
kreslil vŕšky a modré nebo Umbrie – kraja, 
v ktorom žil,
– jeho obrazy sú pestré a preniká ich záplava 
nebeského svetla,
– blankytné a zlaté 
pozadie na niekto-
rých maľbách akoby 
hovorilo, že všetko 
v  našom živote sa 
deje na pozadí Božej 
prítomnosti, 
– pod lupou si môžeš 
prezrieť aj to, aké 
miniatúrne drob-
nosti dokázal tento maliar vykresliť s úplnou 
presnosťou.

Fra Angelico hovorieval, že:
„Kto chce maľovať Krista, musí...!“ (dozvieš sa po 
vyplnení v doplňovačke):

1. farba, ktorú potrebuješ k červenej, aby si 
namiešal oranžovú 2. farba, ktorú získaš zmie-
šaním modrej a červenej 3. cesta pútnika inak
4. maľba na stene 5. dom mníchov 6. pomôcka, 
ktorú potrebovali maliari fresiek, aby dočiahli 
na strop 7. okno zložené z farebných sklíčok 
spojených olovenými pásmi – často zdobí chrá-
my 8. človek, ktorý maľuje sprievodné obrázky 
do kníh 9. podložka, na ktorej maliar mieša 
farby 10. Fra Angelico je patrón... 11. mesto, 
v ktorom je pochovaný Fra Angelico
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Z maliarskeho 
slovníka:

fresky = maľby na stene

KATOLÍCKE NOVINY 23. 2. 2020 SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22 / DEŤOM

Ahoj, kamaráti!

Fra Angelico – anjelský brat

Maľby pod lupou

Pestrá doplňovačka


