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Jestem naprawdę dumna i bardzo zadowolona, że we wspaniałej siedzibie Ambasady
Włoch w Warszawie będzie gościć cudowna „Matka Boska z Dzieciątkiem w geście

błogosławieństwa” Guercino jako zapowiedź prestiżowej wystawy poświęconej temu
znakomitemu malarzowi, której inauguracja nastąpi w Muzeum Narodowym w
Warszawie 20 września 2013 r. 

Dobrze znane mi są nadzieje Władz polskich na większą obecność włoskiej kultury
w Polsce: dlatego też, ta wystawa poświęcona Guercino - chce być poza formą pomocy
udzielonej Pinakotece w Cento, nieczynnej na skutek trzęsienia ziemi w 2012 r. i z
której pochodzi większość eksponowanych dzieł - również odpowiedzią na to
szlachetne życzenie. Rzeczywiście, wystawa chce wyjść naprzeciw temu silnemu
„pragnieniu” Włoch, które odczuwa się w Polsce: zresztą między Włochami i Polską
istnieje głęboka i trwająca od dawna przyjaźń, mająca swoje korzenie we wspólnych
ideałach i wartościach moralnych. W tysiącletniej historii Polski, właśnie w obszarze
kultury, stosunki z Włochami były szczególnie intensywne i trwałe.

O tych stosunkach się dziś pamięta i znajdują one swoje odbicie w życiu codziennym,
jak również bardzo widoczne są ślady pozostawione w Polsce przez kulturę włoską.
Przez wiele wieków, już od czasów Odrodzenia, polska sztuka pozostawała pod
wpływem włoskich wzorców. Do dzisiaj podziwia się w Polsce wspaniałe pałace
Merliniego, Locciego, Lampiego, Corazziego, etc.; liczni są włoscy malarze, którzy
pracowali w Polsce: wystarczy wspomnieć Bernardo Bellotto, autora zachwycającego
cyklu widoków Warszawy, który posłużył zresztą później wiernej odbudowie miasta
po zniszczeniach ostatniej wojny. Chcemy jak najszybciej stać się świadkami
odbudowy również w Cento, emiliańskim miasteczku narodzin Guercino, które wraz
ze swoją niezwykłą pinakoteką zostało poważnie zniszczone przez trzęsienie ziemi w
2012 r.: warszawska wystawa poświęcona Guercino, chce zresztą przekazać - również
w sferze ideałów - przesłanie ufności i wiary w tym względzie. 

Szczególnej wagi jest więc fakt, że, w tym kontekście bliskich relacji, dwie Głowy
Państwa, Komorowski i Napolitano, postanowili objąć swoim Wysokim Patronatem
wystawę poświęconą Guercino: kolejny znak głębokiej przyjaźni, jaka łączy nasze
Państwa i narody oraz wspólnej woli kroczenia razem naprzód w Europie. Matka Boska
wystawiona w Ambasadzie jest “próbką” tego wspaniałego i wymownego świadectwa
trwałej przyjaźni, jakie dostarcza właśnie inaugurowana w Warszawie wystawa.

EMMA BONINO
Minister Spraw Zagranicznych 

Sono davvero orgogliosa e molto soddisfatta di sapere che nella prestigiosa sede
dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia sarà ospitata la magnifica «Madonna con il

Bambino benedicente» di Guercino, quale anticipo della prestigiosa mostra dedicata
a quel meraviglioso pittore che si inaugurerà al Museo Nazionale di Varsavia il pros-
simo 20 settembre. 

Ben conosco l’aspettativa delle Autorità polacche di vedere più cultura italiana in Po-
lonia: ebbene, questa mostra su Guercino vuole essere - oltre che un aiuto offerto al-
la Pinacoteca di Cento, inagibile a seguito del terremoto del 2012 e da cui proviene la
maggior parte delle opere esposte - anche una risposta a questa autorevole aspettati-
va. La mostra vuole infatti venire incontro a quella forte «sete» di Italia che si avver-
te in Polonia: Italia e Polonia, del resto, hanno tra loro una profonda ed antica amici-
zia che affonda le proprie radici in valori comuni, morali e ideali. Ed è proprio nell’area
della cultura che, nella storia millenaria della Polonia, i rapporti con l’Italia sono sta-
ti particolarmente intensi e duraturi. 

Tali rapporti vengono oggi ricordati e riflessi nella vita quotidiana e evidenti sono in
Polonia le tracce lasciate dalla cultura italiana. Per diversi secoli, sin dai tempi del Ri-
nascimento, l’arte polacca rimase influenzata da modelli italiani. Ancor oggi si am-
mirano in Polonia gli splendidi palazzi di Merlini, Locci, Lampi, Corazzi, ecc.; nume-
rosi sono i pittori italiani che hanno lavorato in Polonia: basti citare Bernardo Bellotto
che ha dipinto una splendida serie di vedute di Varsavia, che sono peraltro servite per
la fedele ricostruzione della città dopo le distruzioni dell’ultima guerra. Ricostruzio-
ne che vorremo vedere presto attuata anche a Cento, cittadina emiliana che ha dato i
natali al Guercino e che, insieme alla sua straordinaria pinacoteca è stata gravemen-
te danneggiata dal terremoto del 2012: la mostra sul Guercino a Varsavia, vuole pe-
raltro - anche idealmente - fornire un messaggio di fiducia a questo riguardo. 

È dunque particolarmente significativo che, in questa cornice di strette relazioni, i
due Capi di Stato, Komorowski e Napolitano, abbiano deciso di concedere il loro au-
torevole Alto Patronato alla mostra di Varsavia sul Guercino: un segnale in più della
profonda amicizia che lega i nostri due Paesi e i nostri popoli e della condivisa volon-
tà di camminare insieme in Europa. E la Madonna esposta in Ambasciata rappresen-
ta un «assaggio» della splendida ed eloquente testimonianza di questa solida amici-
zia offerta dalla mostra che sta per inaugurarsi a Varsavia.

EMMA BONINO
Ministro degli Affari Esteri



Due sono le principali ragioni che mi hanno spinto a promuovere a Varsavia una
mostra sul Guercino: la prima è quella di fornire un segnale di incoraggiamen-

to alla Pinacoteca di Cento, duramente colpita dal terremoto del 2012 e tuttora, pur-
troppo, ancora inagibile. La seconda è quella di rispondere a un invito che le Autori-
tà polacche mi hanno rivolto, sin dal mio arrivo in Polonia, a lavorare per una
maggiore presenza culturale italiana nel Paese, dal momento che il pubblico polacco
è molto legato all’Italia e all’arte italiana. L’occasione che si è prospettata di poter rea-
lizzare una mostra proprio a Varsavia, città simbolo della ricostruzione dopo le pe-
santissime distruzioni belliche, è stata dunque colta senza indugi, quale segno di spe-
ranza per Cento e quale testimonianza dell’amicizia italo-polacca, anche avendo a
mente che la prestigiosa mostra esce per la prima volta dalle frontiere italiane. E non
è un caso che essa sia posta sotto l’Alto Patronato dei due Presidenti della Repubblica. 

In questa cornice abbiamo pensato che esporre per qualche giorno nella sede dell’Am-
basciata - il prestigioso Palazzo Szlenkier - una delle principali opere del Guercino
che sarà poi trasferita nella mostra, la «Madonna con il Bambino bendicente», potes-
se permetterci di valorizzare ancor di più il profondo significato che la mostra stessa,
nel suo complesso, vuole trasmettere. Le radici cristiane della Polonia sono molto for-
ti, come lo sono in Italia, e uno dei simboli più venerati nel Paese è, come tutti sap-
piamo ricordandoci anche dei tempi del Papa polacco, la Madonna nera di Czesto-
chowa. La Madonna del Guercino esprime, di fatto, la stessa simbologia di quella di
Czestochowa, creando così - nella sede dell’Ambasciata d’Italia - un abbraccio frater-
no e simbolico tra i due Paesi. Ed è proprio per questo che, nelle mie funzioni di Am-
basciatore, non posso che essere fiero di vederla esposta nei saloni di Palazzo Szlen-
kier! 

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo ri-
sultato, dai miei collaboratori in Ambasciata, a tutti gli amici di Cento, al personale
del Museo Nazionale di Varsavia. E desidero anche ringraziare la ditta italiana Salini,
che ha voluto generosamente sponsorizzare questo libretto che ci permette di presen-
tare al meglio, con le autorevoli informazioni che vi sono riportate, «La Madonna con
il Bambino benedicente» di Guercino. Il contributo offerto da Salini mostra efficace-
mente quanto importanti sono le sinergie tra Istituzioni, arte e imprese: dopo tutto,
le infrastrutture su cui lavora Salini in Polonia altro non sono che moderne espres-
sioni dell’arte ingegneristica italiana e altrettante bandiere italiane che sventolano, fie-
re, nel Paese. 

RICCARDO GUARIGLIA
Ambasciatore d’Italia a Varsavia

Są dwa główne powody, które skłoniły mnie do promowania w Warszawie wystawy
dzieł Guercino: pierwszy to wsparcie Pinakoteki w Cento, mocno dotkniętej przez

trzęsienie ziemi w 2012 r. i do tej pory, niestety jeszcze nieczynnej. Drugi powód to
odpowiedź na zachętę ze strony Władz polskich, skierowaną do mnie od chwili
mojego przyjazdu do Polski, do podjęcia działań na rzecz zwiększenia włoskiej
obecności kulturalnej w tym Kraju, zważywszy na to, jak bardzo polska publiczność
jest przywiązana do Włoch i do włoskiej sztuki. Sposobność, jaka pojawiła się, żeby
zorganizować wystawę właśnie w Warszawie, mieście symbolu odbudowy po
ogromnych zniszczeniach wojennych, została bezwłocznie wykorzystana jako znak
nadziei dla Cento i jako świadectwo przyjaźni włosko - polskiej, pamiętając również,
że ta prestiżowa wystawa po raz pierwszy opuszcza granice Włoch. I nieprzypadkowo
została ona objęta Wysokim Patronatem dwóch Prezydentów. 

W tym kontekście pomyśleliśmy, że wystawienie na kilka dni w siedzibie Ambasady
- wspaniałym Pałacu Szlenkierów - jednego z głównych dzieł Guercino, „Matki
Boskiej z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa”, które później zostanie
przeniesione na wystawę, mogłoby pozwolić nam jeszcze bardziej uwypuklić głębokie
znaczenie, które ta wystawa jako całość chce przekazać.
Chrześcijańskie korzenie Polski, podobnie jak we Włoszech, są bardzo silne, a jednym
z najbardziej czczonych symboli w tym Kraju, jest, jak wszyscy wiemy, pamiętając
również czasy Papieża Polaka, Czarna Madonna z Częstochowy. Matka Boska
Guercino wyraża, w istocie, tę samą symbolikę, co Matka Boska Częstochowska,
tworząc w ten sposób - w siedzibie Ambasady Włoch - braterski i symboliczny uścisk
między dwoma Państwami. Z tego też względu, jako Ambasador, mogę być tylko
dumny, widząc ją eksponowaną w salonach Pałacu Szlenkierów!

Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy pracowali nad realizacją tego projektu,
moim współpracownikom w Ambasadzie, wszystkim przyjaciołom z Cento,
personelowi Muzeum Narodowego w Warszawie. Pragnę także podziękować włoskiej
firmie Salini, która zechciała wspaniałomyślnie zasponsorować tę książeczkę, która,
dzięki zamieszczonym w niej miarodajnym informacjom, pozwala nam jak najlepiej
przedstawić „Matkę Boską z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa” Guercino.
Udzielone przez firmę Salini wsparcie pokazuje, jak ważne jest współdziałanie między
Instytucjami, światem sztuki i przedsiębiorstwami: przecież infrastruktury, nad
którymi pracuje Salini w Polsce, to współczesne przejawy włoskiej sztuki inżynieryjnej
i tyleż flag włoskich dumnie powiewających w Polsce.

RICCARDO GUARIGLIA
Ambasador Włoch w Warszawie
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Guercino
DARII BORGHESE

Giovanni Francesco Barbieri, zwany Guercino, (ur. w Cento 1591 r. - zm. w Bolonii
w 1666 r.) był jedną z największych postaci włoskiego malarstwa barokowego.

Sam hiszpański malarz Diego Velázquez, jak i królowa Szwecji Krystyna Waza, udali
się do Cento, żeby poznać go osobiście; a Franciszek Gonzaga, książę Mantui,
Franciszek I d’Este, książę Modeny, Karol I, król Angli i Ludwik XIII, król Francji, nie
szczędzili pochwał temu artyście, pragnąc mieć go na swoim dworze.
Jak zauważył sir Denis Mahon, bogata twórczość malarska Guercino, który to
przydomek wziął się od prawdopodobnie wrodzonego zeza, poprzez oryginalność
pociągnięcia pędzlem i silne kontrasty światłocieni oraz mistrzostwo, z jakim
wykonywał odważne skróty perspektywiczne, wpłynęła na rozwój późniejszego
malarstwa, przede wszystkim wielkich freskowych dekoracji.
Do uformowania się Guercino jako artysty, oprócz kilku krótkich okresów nauki
spędzonych u emiliańskich malarzy mniejszego formatu, takich jak Bartolomeo
Bertozzi, Giovan Battista Cremonini i Benedetto Gennari, przyczynił się kunszt
wielkich mistrzów tego okresu: braci Carracci z Bolonii, Bartolomeo Schedoni z
Parmy i Scarsellino z Ferrary. W szczególności, obraz ołtarzowy „Święta Rodzina ze
Świętym Franciszkiem” namalowany przez Ludovico Carracci w 1591 r. dla kościoła
kapucynów w Cento, tzw. „Carraccina” (Pinakoteka Miejska w Cento) wywarł wpływ
na młodego malarza i wskazał sposób okazywania “uczuć”, emocji wyrażanych
poprzez język ciała. 
Carlo Cesare Malvasia, boloński biograf XVII wieku, wspomina, że w 1617 roku
Guercino był tak znany, że do jego pracowni uczęszczało dwudziestu trzech uczniów
pochodzących nawet z Francji. Zainteresowanie nauczaniem skłoniło go do
opracowania książki: „Głowy, ręce, stopy, ramiona, torsy - nauka sztuki dla
początkujących”, podręcznika z rysunkami różnych części ciała ludzkiego. 
Kiedy w 1618 r. Guercino udał się do Wenecji, jego oryginalny manuskrypt został
pokazany malarzowi Palma il Giovane (Palma Młodszy), który, według relacji
Malvasia, miał zawołać: „ten uczeń umie o wiele więcej ode mnie”. Podróż do Wenecji
stanowiła kluczowy etap dla malarza zachwyconego przede wszystkim dziełami
Tycjana i Jacopo Bassano.
W 1615 roku Guercino poznał w Bolonii kardynała Alessandro Ludovisi, który, jak
tylko wstąpił na Tron Piotrowy w 1621 roku, przyjmując imię Grzegorz XV, wezwał
go do Rzymu, żeby powierzyć mu wykonanie prestiżowych zleceń. 
W wiecznym mieście do zleceń papieskich dołączyły zamówienia kardynała - nepoty,

CZARNA MADONNA Z CZĘSTOCHOWY.
MADONNA NERA DI CZESTOCHOWA.
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«Matka Boska z Dzieciątkiem w geście
błogosławieństwa»
PIETRO DI NATALE

Guercino, właściwie Giovanni Francesco Barbieri
(Cento 1591 - Bolonia 1666)
„Matka Boska z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa”
1629
Olej na płótnie, 134 × 103,5 cm.
Pinacoteca Civica, Cento (Ferrara). 

26 listopada 1629 roku Marco Antonio Chiarelli, mieszkaniec Cento, zapłacił
Guercinowi 31 skudów „za Matkę Boską wykonaną dla Wielebnych Ojców
Kapucynów z Cento, umieszczoną w chórze [kościoła]”. O tym wspaniałym płótnie,
sygnowanym i datowanym na rewersie („JOVANES FRANCISCVS BAR[BE]RIVS CENTENSIS

FECIT ANO 1629”), wspomina także Malvasia (1678, wyd. 1841, t. 2, s. 261), datując je
przed 1629 rokiem, kiedy do Cento na kilka godzin zawitał Diego Velázquez, aby
złożyć wizytę Guercinowi.
„[...] Maria ze stojącym przed Nią Dzieciątkiem, zwróconym twarzą do widza. Unosi
Jego rączkę z wyciągniętym palcem w geście błogosławieństwa. Pomysł szczęśliwy,
bardzo w duchu katolickiej mitologii” [Goethe, Podróż włoska, tłum. Henryk
Krzeczkowski, PIW Warszawa 1980, s. 90] – tymi słowy J.W. Goethe opisał malowidło,
którym zachwycił się podczas wizyty w Cento 17 października 1786 roku. Dziesięć
lat później płótno z kościoła kapucynów znalazło się w Paryżu, gdzie pozostało do
1816 roku, kiedy to powróciło do Cento. Przez jakiś czas przechowywane było w
oratorium kościoła Santissimo Rosario, a w 1839 roku przeniesiono je do nowo
wybudowanej miejscowej pinakoteki.
We wnętrzu rozjaśnionym światłem wpadającym przez okno Matka Boska nie tylko
podtrzymuje stojące na stole Dzieciątko, ale przyłącza się do gestu błogosławieństwa,
podkreślając tym samym swoją rolę pośredniczki między Bogiem a człowiekiem. Pod
względem stylistycznym, jak zauważa Mahon, dzieło jest raczej „zwiastunem”
późniejszej twórczości Guercina niż „dalekim spadkobiercą” naturalistycznego
obrazu Mistyczne zaślubiny świętej Katarzyny z 1620 roku (Gemäldegalerie, Berlin
Dahlem). Należy przypomnieć, że w 1623 roku Guercino ukończył okazały obraz
ołtarzowy ze Złożeniem do grobu i przyjęciem do nieba świętej Petroneli (Pinacoteca
Capitolina, Rzym) do bazyliki św. Piotra w Rzymie, świadczący o przyjęciu przez
artystę niektórych założeń idealizmu klasycznego. W kolejnej dekadzie, nazwanej
przez badaczy okresem przejściowym, malarz dokonał stopniowej zmiany stylu na

Ludovico Ludovisi, dla którego namalował w Willi niegdyś Del Monte, późniejszej
części Willi Ludovisi, obrazy „Aurora” i „Fama”. Swoboda kompozycji na dwóch
sufitach willi Ludovisi, podkreślona ramami pomalowanymi przez Agostino Tassi,
stanowiła szokującą nowość w rzymskiej panoramie artystycznej. 
W Rzymie również, Papież zlecił mu wykonanie ogromnej nastawy ołtarza w kaplicy
św. Petroneli w Bazylice św. Piotra, za którą artysta otrzymał olbrzymią sumę 1000
skudów i złoty łańcuch (Muzea Kapitolińskie w Rzymie).
Po powrocie do Cento, po śmierci Papieża w 1623 roku, Guercino wcielał w życie
liczne wskazówki zebrane w czasie swojego pobytu w Rzymie: wpływ klasycyzującego
malarstwa Domenichino i Guido Reni, przyjaźń z wpływowym teoretykiem sztuki, z
wielebnym Agucchi, segretarzem Grzegorza XV i zaczął wypracowywać styl bardziej
klasyczny. Począwszy od końca lat dwudziestych ruchy są mniej dramatyczne,
przestrzeń bardziej harmonijna, tak jak na zachwycającym obrazie „Matki Boskiej z
Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa” (1629 r.), obecnie eksponowanym w
Ambasadzie Włoch w Warszawie, a od 16 września w Muzeum Narodowym w
polskiej stolicy, gdzie zostanie pokazany z okazji wystawy dzieł Guercino. 
Dla studiów o malarzu niezwykle ciekawy jest rejestr rachunków, dzięki któremu
można prześledzić działalność Guercino od stycznia 1629 r. aż do śmierci, niemalże
miesiąc po miesiącu. Rejestr był prowadzony przez brata, malarza martwej natury,
Paolo Antonio, który dzielił razem z Guercino pracownię i zarządzał jego domem;
następnie po śmierci brata jego prowadzeniem zajął się sam Guercino. Ten ważny
dokument, zawierający listę otrzymanych zleceń wraz z datami, nazwiskami
zamawiających i kwotami otrzymanymi za wykonane dzieła, pozwolił stwierdzić, że
Guercino plasował się wśród artystów najlepiej opłacanych w tym okresie.
W 1642 roku, po śmierci Guido Reni, nie musząc już „obawiać się konfrontacji z tym
tak znakomitym i sławionym artystą”, cytując Jacopo Alessandro Calvi, malarza i
literata, który na pocżątku XIX wieku poświęcił malarzowi z Cento okazałą biografię,
Guercino przeniósł się do Bolonii, gdzie pozostał aż do śmierci bezsprzecznie czołową
postacią emiliańskiej sceny artystycznej. W tym ostatnim okresie powstają
monumentale dzieła, takie jak: „Wizja św. Brunona” (Pinakoteka w Bolonii) lub
późniejsze „Św. Jan Chrzciciel wygłaszający kazanie” (Pinakoteka Miejska w Forlì),
które ze względu zarówno na schemat kompozycyjny, jak i właściwości malarskie
wskazują na nieustanne poszukiwania prowadzone przez Guercino.

Nota Bibliograficzna

W celu bardziej pogłębionego portretu artysty odsyła się do najnowszego katalogu z wystawy:
R. Vodret, F. Gozzi, pod redakcją, Guercino 1591-1666. Arcydzieła z Cento i z Rzymu (Rzym,
Pałac Barberini, 16 grudnia 2011 r. - 29 kwietnia 2012 r.), Florencja 2011 r. i do bibliografii
tamże zamieszczonej.
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mniej barokowy i bardziej klasyczny, który można uznać za w pełni ukształtowany w
drugiej połowie lat trzydziestych. Matka Boska z Dzieciątkiem w geście
błogosławieństwa pełni ważną rolę w tym ważnym momencie twórczości artysty, jako
że obok Zmartwychwstałego Chrystusa ukazującego się Najświętszej Marii Pannie
(Pinacoteca Civica, Cento) stanowi jedną z pierwszych prac, w których założenia
estetyki klasycznej zostały całkowicie przyswojone. Guercino stworzył pełną powagi,
jasną i harmonijną kompozycję, o doskonale wyważonych proporcjach postaci i
wnętrza. Światło nie rozbija form, lecz raczej uwypukla kształty, wyidealizowane
postacie są delikatniejsze, eleganckie, a styl bardziej wyszukany. Artysta nie
zrezygnował jednak z głębokiego, mocnego kolorytu podkreślającego modelunek
postaci. Mahon dostrzegł tu podobieństwo do dzieł Guida Reniego, który w tych
latach stosował dość intensywny koloryt, ale z czasem zaczął skłaniać się ku
jaśniejszym, delikatniejszym barwom, wprowadzonym przez Guercina dziesięć lat
później. Trzeba podkreślić, że nowe, klasyczne upodobania malarza, po mistrzowsku
wyrażone w tym płótnie, bogatym w treści estetyczne i religijne, pociągnęły za sobą
zmianę artystycznych zamierzeń oraz założeń malarza (warto tu wspomnieć o roli
Giovanniego Battisty Agucchiego). Dlatego też chcąc zrozumieć i w pełni docenić
późne obrazy Guercina, należy zapomnieć o „kryteriach odnoszących się do
wcześniejszych dzieł” i spojrzeć na nie „z zupełnie nowego punktu widzenia”
(Mahon).

Ilustracje
Tavole



GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI DETTO IL GUERCINO,
«La Madonna con il Bambino benedicente», 1629.
Olio su tela, 134 x 103,5 cm.
Cento (Ferrara), Pinacoteca Civica.

GUERCINO, WŁAŚCIWIE GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI,
„Matka Boska z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa”, 1629.
Olej na płótnie, 134 × 103,5 cm
Cento (Ferrara), Pinacoteca Civica.



GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI DETTO IL GUERCINO,
«La Madonna con il Bambino benedicente», 1629, particolari.
Olio su tela, 134 x 103,5 cm.
Cento (Ferrara), Pinacoteca Civica.

GUERCINO, WŁAŚCIWIE GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI,
„Matka Boska z Dzieciątkiem w geście błogosławieństwa”, 1629, szczegóły.
Olej na płótnie, 134 × 103,5 cm
Cento (Ferrara), Pinacoteca Civica.
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Il Guercino
DARIA BORGHESE

Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, (Cento 1591 - Bologna 1666) è
stato uno dei maggiori protagonisti della pittura barocca italiana. Il pittore spa-

gnolo Diego Velázquez, come pure la regina Cristina di Svezia, si recarono a Cento
per conoscerlo; Francesco Gonzaga, duca di Mantova, Francesco I d’Este, duca di Mo-
dena, Carlo I d’Inghilterra e Luigi XIII, re di Francia tessero le lodi dell’artista nella
speranza di averlo presso le rispettive corti. 
Come notato da sir Denis Mahon la ricca produzione pittorica del Guercino, sopran-
nome che trae origine da una forma di strabismo probabilmente congenito, ha in-
fluenzato lo sviluppo della pittura successiva, soprattutto delle grandi decorazioni a
fresco, per l’originalità del tocco, per i forti contrasti di luce e di ombra, per la mae-
stria con la quale realizzò arditi scorci prospettici. 
Alla formazione dell’artista più che alcuni brevi periodi di studio trascorsi presso pit-
tori emiliani minori quali Bartolomeo Bertozzi, Giovan Battista Cremonini e Bene-
detto Gennari contribuì l’arte dei grandi maestri del tempo: i Carracci a Bologna, Bar-
tolomeo Schedoni a Parma e lo Scarsellino a Ferrara. In particolare fu una tela d’altare,
la «Sacra Famiglia con san Francesco» dipinta da Ludovico Carracci nel 1591 per la
chiesa dei Cappuccini di Cento, la cosiddetta «Carraccina» (Cento, Pinacoteca Civi-
ca) ad avere influenzato il giovane pittore, ad avergli mostrato la via per la rappresen-
tazione degli «affetti», le emozioni che vengono espresse attraverso il linguaggio del
corpo.
Carlo Cesare Malvasia, biografo bolognese del Seicento, narra che nel 1617 Guerci-
no era tanto noto che la sua bottega era frequentata da ventitré allievi provenienti per-
sino dalla Francia. L’interesse per l’insegnamento lo spinse a redigere un libro con:
«Teste, mani, piedi, braccia e torsi per insegnare a principianti dell’arte», un manua-
le di disegni delle varie parti del corpo umano. 
Quando nel 1618 il Guercino si recò a Venezia il manoscritto originale venne mostra-
to a Palma il Giovane che avrebbe esclamato, sempre secondo quanto riportato dal
Malvasia: «Molto più di me sa questo discepolo». Il viaggio a Venezia costituì una tap-
pa fondamentale per il pittore in ammirazione soprattutto di fronte ai lavori di Tizia-
no e di Jacopo Bassano.
Sin dal 1615 Guercino conobbe a Bologna il cardinale Alessandro Ludovisi, il quale
non appena salito al soglio di Pietro nel 1621 con il nome di Gregorio XV, lo convo-
cò a Roma per affidargli prestigiosi incarichi.
Nella città eterna alla committenza del Papa si affiancò quella del cardinale nepote,
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«La Madonna con
il Bambino benedicente»
PIETRO DI NATALE

GIOVANNI FRANCESCO BARBIERI DETTO IL GUERCINO

(Cento, 1591 - Bologna, 1666) 
«La Madonna con il Bambino benedicente»
1629
Olio su tela, 134 x 103,5 cm.
Pinacoteca Civica, Cento (Ferrara).

Il 26 novembre 1629 il centese Marco Antonio Chiarelli versò al Guercino 31 scu-
di «per la Madonna fatta alli M.M.R.R. Capucini di Cento, posta nel suo Coro». La

splendida tela, firmata e datata sul retro («JOVANES FRANCISCVS BAR[BE]RIVS CENTENSIS

FECIT ANO 1629»), è ricordata anche da Malvasia (1678 ed. 1841, II, p. 261) che la po-
ne giustamente sotto il 1629, anno in cui Diego Velásquez si fermò a Cento per po-
che ore per fare visita al Guercino. 
«Maria che accompagna il Bambino al braccio, in piedi innanzi al lei e rivolto a chi
guarda, nell’atto di benedire con le dita alzate. Pensiero felice nello spirito della mito-
logia cattolica»: con queste parole Wolfgang Goethe descrisse il dipinto ammirato du-
rante la sua visita a Cento del 17 ottobre 1786. Dieci anni più tardi la tela dei Cappuc-
cini prese la via di Parigi dove rimase sino al 1816 quando rientrò a Cento; dopo una
breve permanenza nell’oratorio del Rosario, l’opera entrò nel 1839 nella neonata Pi-
nacoteca Civica.
All’interno di una stanza che prende luce dalla finestra la Madonna non si limita a so-
stenere il Bambino in piedi sul tavolo ma lo accompagna nel suo gesto benedicente
rivendicando in questo modo il suo ruolo di «tramite» tra Dio e uomo. Sul piano sti-
listico questo dipinto, come notava Mahon, si pone come «precursore» del periodo
tardo piuttosto che «lontano erede» di un quadro di forte vigore naturalistico come
lo «Sposalizio mistico di santa Caterina» del 1620 (Berlino-Dahlem, Gemäldegale-
rie). Conviene dunque ricordare che nel 1623 Guercino terminò la sua maestosa pa-
la con «La Sepoltura e l’accoglienza in Cielo di santa Petronilla» (Roma, Pinacoteca
Capitolina) per San Pietro in Vaticano con la quale dichiarava la sua prima accetta-
zione di alcuni presupposti teorici dell’idealismo classico. Nel corso del decennio se-
guente, ribattezzato dalla critica «periodo di transizione», il pittore operò un gradua-
le processo di mutamento nella direzione di uno stile meno «barocco» e più «classico»
che potrà dirsi compiuto dopo la metà degli anni trenta. In questo delicato percorso,
la «Madonna con il Bambino benedicente» di Cento riveste una posizione significa-

Ludovico Ludovisi, per il quale dipinse nel Casino già Del Monte, divenuto parte di
villa Ludovisi, «l’Aurora» e la «Fama». La libertà compositiva dell’artista nei due sof-
fitti Ludovisi, accentuata dalle cornici dipinte da Agostino Tassi, fu una novità clamo-
rosa nel panorama artistico romano. 
Sempre a Roma, il Papa commissionò al Guercino una enorme pala d’altare per la cap-
pella di Santa Petronilla in San Pietro per la quale l’ artista ricevette l’ingente somma
di 1.000 scudi e una catena d’oro (Roma, Musei Capitolini). 
Rientrato a Cento in seguito alla morte del Pontefice avvenuta nel 1623, Guercino ma-
turò le molte suggestioni ricevute a Roma: l’influsso della pittura classicheggiante del
Domenichino e di Guido Reni, l’amicizia con l’influente teorico dell’arte monsignor
Agucchi, segretario dì Gregorio XV ed elaborò uno stile più classico. A partire dalla
fine degli anni venti i gesti sono meno drammatici, lo spazio più armonioso come nel-
la splendida «La Madonna con il Bambino benedicente» (1629), attualmente in mo-
stra presso l’Ambasciata d’Italia a Varsavia e dal 20 settembre presso il Museo Nazio-
nale della capitale polacca dove verrà esposta in occasione della mostra sul Guercino. 
Per lo studio del pittore è estremamente interessante il libro dei conti, dal quale si può
seguire l’attività del Guercino dal gennaio del 1629 sino alla morte, quasi mese per
mese. Il libro venne redatto dal fratello, il pittore di nature morte Paolo Antonio, che
teneva studio col Guercino e ne amministrava la casa; fu poi continuato dal Guerci-
no stesso dopo la morte del fratello. Questo importante documento che contiene la
lista delle commissioni ricevute insieme con le date, il nome del cliente e il prezzo ri-
cevuto per l’opera, ha permesso di affermare che il Guercino era tra i pittori maggior-
mente quotati del tempo.
Nel 1642, in seguito alla scomparsa di Guido Reni, non avendo più «a temere il con-
fronto di un così eccellente e celebrato compositore», per citare Jacopo Alessandro
Calvi, un pittore e letterato che agli inizi dell’Ottocento dedicò al pittore di Cento
un’imponente biografica, Guercino si trasferì a Bologna dove rimase fino alla morte,
indiscusso protagonista della scena artistica emiliana. A questo ultimo periodo risal-
gono opere monumentali quali «La visione di san Bruno» (Bologna, Pinacoteca) o il
più tardo «San Giovanni Battista che predica» (Forlì, Pinacoteca Civica) che sia per
gli schemi compositivi che per le qualità pittoriche mostrano la continua ricerca ef-
fettuata dal Guercino.

Nota bibliografica

Per un più approfondito ritratto dell’artista si rimanda al recente catalogo della mostra: R.
VODRET e F. GOZZI (a cura di), Guercino 1591-1666. Capolavori da Cento e da Roma (Roma,
Palazzo Barberini, 16 dicembre 2011 - 29 aprile 2012), Firenze 2011, e alla bibliografia ivi
contenuta.
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S.O.S. dla pinakoteki w Cento
FAUSTO GOZZI (Dyrektor Pinakoteki Miejskiej w Cento)

Miastem Guercino jest Cento, które odwiedzili wszyscy przedstawiciele i
miłośnicy malarstwa barokowego, począwszy od Velasqueza, który w 1629 r.

chciał osobiście poznać Guercino po Goethego, który wzruszył się przed obrazem
„Zmartwychwstałego Chrystusa ukazującego się Najświętszej Marii Pannie”, obecnie
wystawionego w Warszawie, po sir Denisa Mahona, który później uczynił zeń
międzynarodową gwiazdę. 
Pinakoteka powstała, żeby być domem Guercino. Tutaj została zgromadzona okazała
kolekcja jego dzieł, nie mająca sobie równych w żadnym innym muzeum na świecie.
Od pierwszej wielkiej wystawy monograficznej w 1968 r. Pinakoteka rozrosła się
dzięki studiom wyjątkowej osoby, jaką był Mahon, który świętował w Cento w 2008
r. swoje dziewięćdziesiąte ósme urodziny, podarowując miastu Guercino swój dopiero
co odkryty obraz Caravaggio.
Pinakoteka została zorganizowana na dwóch piętrach XVIII - wiecznego budynku,
składała się z 16 sal na 1400 m², a w 2011 r. otrzymała wyróżnienie Muzeum Jakości
Regionu Emilia – Romania.
Dopiero co zainstalowaliśmy klimatyzację w sali z dziełami z XVI wieku, kiedy 20
maja 2012 r. nadszedł pierwszy potężny wstrząs podziemny i mimo, że był o sile 5.9,
wydawało się, że budynek to wytrzymał. Dlatego też postanowiliśmy umieścić w
Pinakotece dzieła sztuki z kościołów, które uległy znaczącemu zniszczeniu. Wraz z
pracownikami regionalnego Urzędu ds. dóbr kulturalnych i krajobrazowych z Bolonii
i strażą pożarną pracowaliśmy przez tydzień, nie mając świadomości, że najgorsze
dopiero nastąpi. Wraz z nadejściem drugiego silniejszego wstrząsu, szybko
zorientowaliśmy się, że budynek Pinakoteki jednak nie wytrzymał i grozi mu
zawalenie. Ubezpieczyciel nakazał nam szybką ewakuację dzieł sztuki, w związku z
czym opracowaliśmy jej plan. 
Razem ze strażakami, pracownikami regionalnego Urzędu ds. dóbr kulturalnych i
krajobrazowych oraz Laboratorium Sztuki, gdy ziemia drżała jeszcze pod nogami, w
ciągu czterech dni ponad 250 obrazów (wśród których przynajmniej 100 nastaw
ołtarzowych), 30 marmurowych i terakotowych rzeźb, ponad 300 rycin, 50 rysunków
Guercino i jego uczniów, ozdoby antyczne  i ponad 1000 rysunków z XIX wieku
zostało spakowanych i przewiezionych do sejfu Art Defender w Bolonii.  
To wydarzenie zastało nas całkowicie nieprzygotowanych. Cento nie było uważane
za teren ryzyka sejsmicznego. Ostatni silny wstrząs, który nas nawiedził, miał miejsce
przynajmniej cztery wieki temu. Trzęsienie ziemi nie było zatem brane pod uwagę

tiva poiché assieme alla tela coeva con «Cristo risorto appare alla Vergine» (Cento,
Pinacoteca) è certamente una delle prime opere in cui le norme estetiche dell’ideale
classico si manifestano in maniera pressoché compiuta. Il pittore concepisce un’im-
magine nobile, chiara ed equilibrata, nella quale il rapporto tra le figure e lo spazio è
calibrato con raffinatezza e diligenza. La luce non frantuma più le forme ma piutto-
sto ne mette in risalto le strutture, i modelli, già idealizzati, sono meno robusti e più
eleganti, la fattura delicata e preziosa. Guercino non rinuncia tuttavia ai suoi tipici co-
lori profondi ed intensi, che ora contribuiscono a rafforzare la solidità delle figure. In
questo senso è stato notato da Mahon un momentaneo parallelismo con l’opera di
Guido Reni, che in quel periodo esibisce ancora una certa forza del colore prima di
decidere in favore di una tavolozza più pallida e tenue che Guercino adotterà invece
di lì a un decennio. Conviene sottolineare dunque che i nuovi orientamenti classici-
sti del pittore, espressi magistralmente in questa tela ricca di contenuti estetici e reli-
giosi, implicarono al contempo un cambiamento dei suoi obbiettivi e dei suoi presup-
posti estetici (a tal proposito si pensi al ruolo di Giovan Battista Agucchi): per questo
anche noi per comprendere e apprezzare i dipinti del periodo tardo dobbiamo gioco-
forza abbandonare «i criteri applicabili alle sue opere precedenti» e rivolgerci a esse
da «un punto di vista completamente nuovo» (Mahon).
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S.O.S. Pinacoteca di Cento
FAUSTO GOZZI (Direttore della Pinacoteca Civica di Cento)

La città del Guercino è Cento, qui sono passati tutti i protagonisti e gli ammirato-
ri della pittura barocca, da Velasquez che nel 1629 volle conoscere personalmen-

te il Guercino a Goethe che si emozionò davanti all’Apparizione di Cristo alla Madre
ora esposta a Varsavia, fino a Sir Denis Mahon che ne ha poi fatto una star interna-
zionale. 
La Pinacoteca è nata per essere la casa di Guercino, qui sono riunite un numero mol-
to elevato di sue opere che non trova uguali in nessun altro museo del mondo. Dalla
prima grande mostra monografica del 1968 la Pinacoteca era cresciuta con gli studi
di una persona eccezionale com’era Mahon che volle festeggiare a Cento il novantot-
tesimo compleanno nel 2008 quando consegnò alla città del Guercino il suo Caravag-
gio appena scoperto. 
La Pinacoteca era allestita su due piani di un edificio del XVIII secolo e il suo percor-
so si sviluppava in 16 stanze su 1.400 mq e ottenne nel 2011 anche il riconoscimento
di Museo di Qualità della Regione Emilia Romagna. 
Avevamo appena climatizzato la sala delle opere del XVI secolo quando è arrivata la
prima forte scossa di terremoto il 20 maggio 2012 e nonostante fosse d’intensità 5.9
l’edificio sembrava aver retto, infatti decidemmo di accogliere nella Pinacoteca stes-
sa le opere d’arte delle chiese che invece risultarono molto danneggiate. Con la So-
printendenza di Bologna e i vigili del fuoco abbiamo lavorato una settimana senza sa-
pere che il peggio doveva ancora venire. Con l’arrivo della seconda più forte scossa
del 29 maggio capimmo subito che la Pinacoteca non aveva retto ed era anzi in peri-
colo di crollo. L’assicurazione ci impose l’immediata evacuazione delle opere d’arte e
quindi organizzammo il piano di emergenza. Con i vigili del fuoco, la Soprintenden-
za, Arteria Arte e la terra ancora tremante sotto i piedi, in quattro giorni vengono im-
ballati e trasportati nel caveau di Art Defender Bologna oltre 250 dipinti (almeno 100
dei quali pale  d’altare), 30 sculture in marmo e terracotta, oltre 300 incisioni, 50 dise-
gni di Guercino e della sua scuola, arredi antichi e oltre 1.000 disegni del XIX secolo. 
Ci siamo trovati impreparati a un evento come questo, Cento non era considerato
territorio a rischio sismico, l’ultimo grave sisma che ci colpì risaliva ad almeno quat-
tro secoli fa, quindi l’evento non era fra le possibili catastrofi e anche l’iconografia
sacra lo confermava, infatti un santo come Sant’Emidio protettore dai terremoti a
Cento non era conosciuto e non si trovava neppure un suo santino nelle chiese. Ora
lo conosciamo e Sant’Emidio è stato aggiunto nelle preghiere e nei muri delle case
di Cento.

wśród możliwych katastrof. Potwierdzała to także ikonografia sakralna. W istocie,
Święty Emidiusz, patron chroniący przed trzęsieniem ziemi, nie był znany w Cento,
żaden jego obrazek nie znajdował się w miejscowych kościołach. 
Teraz znamy już św. Emidiusza, dołączyliśmy go do naszych modlitw, a jego wizerunki
są umieszczane na murach domów w Cento.
Solidarność, którą odkryliśmy w tych trudnych chwilach i  i to, jak bardzo Guercino
jest kochany na świecie złagodziło nasze obawy i pozwala mieć nadzieję. Wystawa w
Warszawie, jest nie tylko wydarzeniem naukowym na poziomie międzynarodowym,
ale również wołaniem o pomoc, które obudzi miłośników sztuki, bo musi być rzeczą
powszechnie wiadomą, że dom jednego z przedstawicieli europejskiej sztuki
barokowej jest dzisiaj prawie całkowicie zniszczony. Głos tych arcydzieł musi być
dobrze słyszalny, ponieważ nie mogą one wędrować przez długi okres między
miastami, które zaproponowały gościnę. Te obrazy są jak migranci, którzy podróżują,
ale w sercu mają tylko jedno pragnienie: pragnienie powrotu pewnego dnia do
swojego domu. 

Osoby, które pragnęłyby wesprzeć jakąkolwiek sumą Gminę Cento, są proszone o jej
przekazanie zgodnie z podanymi poniżej danymi.
ODBIORCA PRZELEWU
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La solidarietà che abbiamo scoperto in questi difficili momenti e vedere quanto Guer-
cino sia amato nel mondo ha alleviato le preoccupazioni e ci fa ben sperare. La mo-
stra di Varsavia oltre che un evento scientifico di livello internazionale è anche un’in-
vocazione d’aiuto che risveglierà gli amanti dell’arte, perché si deve sapere che la casa
di uno dei protagonisti dell’arte barocca europea è oggi semidistrutta. La voce di que-
ste opere si dovrà sentire forte, perché questi capolavori non potranno girare per lun-
go tempo fra le città che hanno offerto ospitalità. Questi quadri sono come i migran-
ti che viaggiano, viaggiano ma nel cuore hanno un unico desiderio quello di tornare
un giorno nella loro casa.

Coloro che intenderanno fare una donazione di qualsiasi entità al Comune di Cento
dovranno seguire questo percorso:
INTESTAZIONE DEL BONIFICO
Cassa di Risparmio di Cento Comune di Cento Servizio di Tesoreria
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