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Evropské barokní sochařství
Baroko časově vymezené zhruba 17. a 18. stoletími patří mezi nejšťastnější období v dějinách evropského sochařství, svým
významem srovnatelné snad jedině s obdobím antiky a pozdního středověku, a to ať už z pohledu množství vzniklých děl
či z pohledu originality předložených kompozičních a modelačních řešení trojrozměrného figurálního znázornění daného
tématu. V období baroka se sochařství podařilo překonat bariéry, obsažené v jeho závislosti na materiálu, z něhož
sochařské dílo vzniká, a v těch nejlepších dílech dospělo barokní sochařství dokonce až k rozestření kdysi tak jasně
vytyčených hranic mezi výtvarnou iluzí skutečnosti a skutečností samou.
Zrod barokního sochařství je obvykle spojován s Berniniho jménem, ovšem počátky transformace doposud používaných
kompozičních a modelačních postupů můžeme sledovat zejména v italském sochařství již v poslední čtvrtině 16. století.,
jak to dokládají např. dvě díla téhož námětu od benátského sochaře Alessandra Vittorii (1522-1608) vzniklé zhruba s
odstupem třiceti let. Dochází zde k proměně dosavadního vztahu mezi formou a obsahem, dílem a divákem, objemem
sochy a prostorem. Cílem sochaře už není dosažení formy esteticky dokonalé, ale formy, jež bude co nejpřesněji
interpretovat hlavní i vedlejší ikonografická témata daného zobrazení. Socha se stává závislá na stanovišti diváka a její
kompoziční i modelační řešení je orientováno směrem k němu. Dříve tolik ceněné kompoziční zásady utváření
sochařského díla, jako její pevná ponderace a kontrapost, jasná a přesvědčivá tělesná skladba figury, objemově i
prostorově uzavřená forma, jsou mnohdy obětovány pro dosažení patřičného výrazu, a tím i emocionálního působení na
diváka. Barokní sochařské dílo nevyzývá diváka k obdivu nad svrchovanou dokonalostí napodobení skutečnosti, ale jeho
smyslem je pohnout jím, vytrhnout ho ze sebeprožívání jeho každodennosti a otevřít mu brány k tomu, co jej přesahuje.
Tímto směrem se vydává tvorba generace sochařů působící v Římě v době okolo roku 1600, kdy se s nástupem Pavla V. na
papežský trůn Řím znovu stává skutečným centrem evropské kultury a hlavní metropolí Evropy. Řada významných a
výtvarně náročných stavebních podniků včele s dostavbou chrámu sv. Petra a úpravou kostela Santa Maria Maggiore
samozřejmě přitahovala množství vynikajících sochařů, kteří zde měli možnost pracovat na těchto rozsahem i
charakterem mimořádných zakázkách a nadto i příležitost se seznámit s vynikajícími díly antiky, neboť vedle realizace
nových sochařských prací patřilo v této době k nejčastějším úkolům právě restaurování vrcholných děl antického
sochařství. Většina sochařů stojících u zrodu barokního sochařského výrazu nebyla rodilými Římany, ale pocházela ze
severní a střední Itálie. Pravděpodobně nejtalentovanější osobností před nástupem Gian Lorenza Berniniho byl sochař z
Vicenzy, Camillo Mariani (1565-1611), mezi jehož hlavní díla patří kromě spolupráce na papežských náhrobcích v kostele
Santa Maria Maggiore sochy světců do nik kostela San Bernardo alle Terme. Zde mu již pomáhal jeho žák, autor
nejvýznamnějších raně barokních jezdeckých pomníků na náměstí v Piacenze a jedné ze čtyř soch v křížení sv. Petra,
Francesco Mocchi (1580-1654) původem z Montevarchi u Florencie. Na výzdobě kostela Santa Maria Maggiore se podíleli
sochaři Ambroggio Buonvicino (1552-1622), Cristoforo Stati (1556-1619) či Pietro Bernini (1562-1629), otec Gian Lorenza
Berniniho a autor pozoruhodného reliéfu s výjevem Nanebevzetí Panny Marie či sochy sv. Jana Křtitele v kostele San
Andrea della Valle. Jednou z nejslavnějších soch tohoto období je socha sv. Cecílie od Stefana Maderny (1576-1636). Díla
těchto sochařů charakterizuje postupný ústup od tradičního kompozičního řešení – prostorově uzavřené, objemově
dokonale rozvržené figury serpentinaty, obnovení realistického tělesného kánonu i větší důraz na individuální rysy
zobrazovaných postav.

Skutečný zlom v dosavadním směřování evropského sochařství však přichází až s nástupem Gian Lorenza Berniniho (15981680). Jeho raná tvorba, jejíž počátky sahají do doby okolo roku 1615, se nese ve znamení hledání patřičných
vyjadřovacích prostředků i ve znamení ověřování si hranic možností zpracování mramoru. Období hledání vyvrcholilo v
sochách a sousoších zhotovených pro kardinála Scipiona Borghese, které jsou zároveň jakýmsi holdem antickému
sochařství zejména práxitelovské a popráxitelovské tvorbě. Intronizace Urbana VIII. z rodu Barberini, se kterým se
Berniniové přátelili, přinesla G. L. Berninimu mimořádnou příležitost postavit se do čela celé výtvarné tvorby Říma, kde
setrval s výjimkou krátké césury po nástupu Inocence X., až do své smrti. V papežských službách mohl Bernini využít
kromě svých sochařských schopností i své nadání malířské, architektonické a dekoratérské a vytvořit základní kompoziční
řešení nejen vybraných figurálních témat, ale formulovat základy toho, co je v německy psané uměleckohistorické
literatuře nazýváno termínem „Gesamtkusntwerk“. Bernini ve svých vrcholných dílech daný prostor neproměňuje pouze
svébytně komponovaným sochařským dílem, ale koncipuje jej jako celek pomocí architektonického i dekorativního členění,
přičemž neurčuje pouze jeho prostorovou strukturu, ale i jeho barevný a světlený režim (baldachýn a katedra Petri v
katedrále sv. Petra, kaple Cornaro v Santa Maria della Vittoria, Scala Regia ve Vatikánu, kaple Altieri v San Francesco à
Ripa, kaple Nejsvětější svátosti v katedrále sv. Petra apod.). V jeho díle najdeme základní řešení moderního kostelního
mobiliáře zejména pak oltářních retáblů (oltář v kapli Cornaro, oltáře v kostela San Andrea al Quirinale aj.), ale i moderní
verze oficiálního náhrobku (náhrobek papeže Urbana VIII., Alexandra VII., Komtesy Mathildy) i komorního náhrobku
(náhrobek Pedra de Montoy, Gabriele Fonsecy ad.). Bernini stojí rovněž u zrodu nového typu monumentálního portrétu,
jež spíše než na individuální rysy zobrazované osobnosti klade důraz na zachycení postavení a významu dané osobnosti
(portrét Thomase Bakera, Františka I. d´Este, Ludvíka XVI.). V jeho tvorbě dochází k zásadní proměně postavení
sochařského díla v rámci architektury. Socha se stává průvodcem prostorem, stává se jedním z architektonickým článků
určující prostorovou skladbu nebo rytmus dané stavby, socha narušuje hranice daného prostoru a otevírá jej do jiné
dimenze tak, že zde dochází k přímému kontaktu mezi sférou sakrální a profánní.
Nejvýznamnějším konkurentem G. L. Berniniho byl zejména ve čtvrtém a pátém desetiletí 17. století sochař, který po dobu
působení Inocence X. na papežském trůnu přebral úlohu vedoucího sochaře Říma, Alessandro Algardi (1598-1654). V
náhrobku papeže Lva XI. vytvořil Algardi jakýsi antityp Berniniho náhrobkům a ve svém rozměrném reliéfu s výjevem
Vyhnání Atily Lvem I. Velikým ustanovil základní pravidla strukturace monumentálního reliéfně zobrazeného výjevu.
Algardiho dílo je jakýmsi protipólem berniniovské dynamické formy vyznačující se záměrně nadnesenou modelací
podtrhující gesto a výraz figury a jdoucí mnohdy až za hranice sochařství, potíráním plastických vlastností tvarů ve
prospěch jejich optické iluze. Umírněná gestikulace, realisticky cítěný objem, přehledná modelace povrchu patří k hlavním
devízám Algardiho sochařského projevu, jež není na první pohled tolik strhující, ale jež nás přesvědčí svou upřímnou
pravdivostí. Přesto i tento představitel sochařského barokního realismu nezůstal zcela netečný ke strhujícímu a vášnivě
dramatickému projevu G. L. Berniniho, jak dokládá např. jeho postava sv. Máří Magdalény z kostela San Silvestro al
Quirinale.

Vedle Algardiho a Berniniho nesmíme zapomenout na třetí nejvýznamnější osobnost římského sochařství 1. poloviny 17. století,
sochaře vlámského původu François Duquesnoy (1597-1643). Jeho kariéra sice nedosáhla strhujících výšin jako
sochařská dráha Berniniho a Algardiho, ale jeho dílo ovlivnilo množství pozoruhodných osobností evropského sochařství a
mezi nadšené obdivovatele jeho díla patřili takoví umělci jako malíř Peter Paul Rubens. F. Duquesnoy jako jediný beze
zbytku naplnil v sochařství úkol, který si stanovili umělci sdružení okolo Cassiana dal Pozza, mezi něž patřil např. Nicolas
Poussin, a to úkol obnovit dědictví antiky a vrátit se tak ke skutečným kořenům „pravého umění“. Mezi sochařská díla
baroka, jež v sobě nesou stopy osobního vyznání uměleckému odkazu antiky bezpochyby patří Duquesnoyva socha sv.
Zuzany z kostela Santa Susana. Ostatně i jeho sv. Ondřej v pilíři křížení katedrály sv. Petra představuje jedno z vrcholných
děl barokního sochařství, jež ovlivnilo zejména generaci římských sochařů nastupujících okolo roku 1700. Ne náhodou
oslinili jeho drobné bronzy, mramory a terakoty ve stylu „al antico“ zakladatele středoevropského barokního klasicismu,
Georga Raphaela Donnera.
Po smrti G. L. Berniniho doznívá až do devadesátých let 17. století berninismus v díle sochařů, kteří s Berninim spolupracovali
na jeho velkých zakázkách pro katedrálu sv. Petra a jinde a jejichž první významné samostatné práce najdeme v interiéru
kostela Santa Agrese na Piazza Navona. Patří sem v prvé řadě Ercole Ferrata (1610-1686) spolupracující jak s Berninim,
tak s Algardim, pozdější ředitel Academie di San Luca a také učitel nejtalentovanější osobnosti 60. let 17. století, Melchiora
Caffà (1635-1667). Dále je třeba z Berniniho spolupracovníků zmínit Andrea Bolgiho (1605-1656), Cosima Fanceli (16201688), Domenica Guidiho (1625-1701), ale především Antonia Raggiho (1624-1686), sochaře, jehož schopnostem Bernini
natolik důvěřoval, že mu svěřil vedení prací v době své nepřítomnosti při návštěvě dvora Ludvíka XI. Právě Antonia
Raggiho můžeme považovat za skutečného dědice berniniovského formálního výrazu, dědice schopného dále rozvést
modelační principy naznačené v některých Berniniho pozdních dílech, jako je dvojice andělů z kostela San Andrea delle
Fratte.
V posledním desetiletí 17. století dochází k odklonu od berninismu a první otevřené kritice tohoto pojetí sochařského díla. Řím
ovládá trojice stipendistů francouzské Akademie umění, Pierre Legros ml.(1666-1719), Jean-Baptiste Théodon (16451713) a Pierre Étienne Monnot (1657-1733) – sochařů spolupracujících na výzdobě monumentálního oltáře sv. Ignáce v
kostel Il Gesú a na výzdobě náhrobku papeže Benedikta XV. tamtéž. K zásadní formální proměně však v římském
sochařství dochází až v době po roce 1700, kdy se do čela římské tvorby dostává sochař Camillo Rusconi (1654-1728),
jenž byl ve své době oslavován stejně jako G. L. Bernini. Jeho kompozice ovlivněné dílem malíře Carla Maratty využívají
napětí mezi velkými hladkými objemy a drobnopisně pojatými detaily. Sochařství se v jeho díle i v díle jeho žáků a
následovníků znovu intenzivně obrací k jednofigurálnímu sochařskému dílu., a proto není divu, že nejvýznamnějším
souborem tohoto období je soubor dvanácti apoštolů v oltářních nikách lodi kostela San Giovanni in Laterano. Ve stejném
kostele pak najdeme i vrcholná díla Rusconiho žáků, Giovanna Baptisty Mainiho (1690-1752), Filippa della Valle (16971770) i Pietra Bracciho (1700-1773). Poslední významný sochařsko-architektonický podnik barokního Říma, na kterém se
všichni poslední jmenovaní podíleli, představuje výzdoba kolosální fontány di Trevi.

Vedle Říma patří k nejvýznamnějším střediskům barokního sochařství v Itálii, které ovlivnili vývoj barokního sochařství ve střední Evropě a
zčásti i ve Francii, Benátky, Janov, Bologna a Florencie. Nejvýznamnější osobností první poloviny 17. století v Benátkách je bezpochyby
sochař nizozemského původu Justus le Court. Berninismus zde pak zastupuje Giuseppe Mazzuoli, v Janově Filippo Parodi (1630-1702)
a v Bologni Giuseppe Maria Mazza (1653-1741). Florentské barokní sochařství reprezentuje osobnost dalšího žáka Ercole Ferraty,
Giovanni Battista Foggini. Ještě větší význam však získává mimořímské italské sochařství až v 18. století s takovými osobnostmi jako je
Antonio Corradini (1668-1752), s jehož díly se můžeme setkat i ve střední Evropě (Vídeň, Praha, Drážďany). V díle tohoto italského
sochaře můžeme spatřit první projevy rokoka i tendence obnovující v sochařství klasicizující proud.
Druhým nejvýznamnějším střediskem evropského barokního sochařství byla Francie a zejména Paříž – sídlo jedné z nejpozoruhodnějších
osobností druhé poloviny 17. a počátku 18. století, krále Ludvíka XIV. Zrození barokního sochařství ve Francii je spojeno s následovníky
tvorby Giovanniho da Bologna, Jaquesem Sarazinem (1592-1660) a Simonem Guillainem, jejichž díla ozdobila Louvre i Chantilly, a se
založením francouzské Akademie umění. Silný důraz kladený na věrné zachycení detailu v tvorbě obou jmenovaných sochařů vycházel
z jejich formální závislosti na předchozí výtvarné tradici a byl ovlivněno i převládající technikou francouzského sochařství té doby,
kovolijectvím. Sochařský tvar převedený do bronzového odlitku si přirozeně vyžaduje přesnější provedení každého tvaru, jež je navíc
možné ještě precizovat cizelováním a podtrhnout následnou patinou. Společně s výše jmenovanými patří mezi nejvýznamnější sochaře
tohoto období dvorní medailér a vynikající portrétista, Jean II. Warin.
I ve Francii se můžeme setkat se sochařským projevem navazujícím na tvorbu G. L. Berniniho, a to v díle Pierra Pugeta (1620-1694).
Přestože jeho sochařské začátky vyznačují pouze řezby ozdobných figur na kýly královských korábů kotvících v Marseille, jeho talent byl
natolik výrazný a všestranný, že mu zajistil významné místo v dílně Pietra da Cortony, kde získal skutečné umělecké vzdělání a kde měl
možnost tento svůj všestranný talent uplatnit. Již prvním samostatným dílem, výzdobou portálu v Toulonu, vzdal hold berninismu, stejně
jako dalšími významnými zakázkami, které mu byly zadány při jeho pobytu v Janově. Socha Odpočívajícího Herkula zhotovená pro
tehdejšího ministra financí, Fouqueta mu otevřela cestu ke dvoru Ludvíka XVI., ale kromě několika málo sochařských úkolů, kterými byl
Fouquetovým nástupcem Colbertem Puget pověřen, se nikdy skutečným „sochařem krále Slunce“ nestal. Toto místo zaujal v té době
sochař, který mnohem více než berniniovsky orientovaný Puget odpovídal Colbertově představě o reprezentaci nejmocnějšího
panovníka tehdejší Evropy.
Do čela ensemblu sochařů, realizujících sochařské úkoly při výzdobě interiéru, exteriéru zámku a zámeckého parku ve Versailles, byl
postaven François Girardon (1628-1715), který zaujal Charlese le Bruna především svou pečlivostí. Vedle Girardona, jehož
nejslavnějšími díly jsou bezpochyby Únos Proserpiny nebo tzv. Apollonova lázeň, najdeme ve Versailles díla Balthasara a Gasparda
Marsyových (1624-1681), Jeana-Baptista Tubyho (1635-1700) nebo Étienna le Hongra (1628-1690). Ještě před smrtí François
Girardona se stal hlavním „Sculpteur du Roi“ Antoine Coysevox (1640-1720), kterému již předtím byly zadány některé významné
zakázky jako výzdoba Sálu Války nebo bysta mladého krále. Hlavní díla A. Coysevoxe zhotovená pro Ludvíka XIV. kdysi zdobila lovecký
zámeček v Marly. A. Coysevox byl také učitelem mnoha talentovaných sochařů následující generace, jako např. svých synovců Nicolase
(1659-1733) a Guillaume (16677-1746) Coustouových. Francie první poloviny 18. století inspirovala střední Evropu, jak nádherou
sochařské výzdoby šlechtických interiérů a koncepcí zahradní plastiky, tak i monumentálními sochařskými díly sloužícími reprezentaci
panovníka ve veřejném prostoru a v neposlední řadě podobou reprezentativního náhrobku. V poslední jmenované sochařské disciplíně
se největší proměny odehrály právě ve druhé třetině 18. století, a to v dílech sochařů René Michel-Ange Slodtze (1705-1764) nebo
Jeana-Baptisty Pigalla (1714-1785). Zejména druhý jmenovaný společně se sochaři Étienne-Mauricem Falconetem či Edmé
Bouchardonem (1698-1762) a řadou dalších patří také k nejpřednějším autorům komorního sochařství závěru baroka a rokoka, kdy
poutavá a hravá sochařská kompozice vzniklá jako sbírkový předmět bez těsného vztahu ke konkrétnímu místu je ve zdrobnělinách
šířena prostřednictvím produkce porcelánky v Sévres.

Francouzské monumentální sochařství je nerozlučně spjato s olovem a jeho slitinami, materiálu, který zásadně ovlivnil charakter pozdně
barokního sochařství střední Evropy, jíž byla znalost této techniky zprostředkována umělci vyrostlými v oblasti dnešního v Nizozemí.
Vlámsko i Flandry vůbec představovaly zejména v 17. století další významné středisko evropského barokního sochařství, a to i proto, že
zdejší sochaři navazovali na odkaz tvorby F. Duquesnoy a také proto, že zde působil jeden z géniů evropského baroka, malíř Peter Paul
Rubens, jehož dílnu nenavštěvovali nejen budoucí malíři, ale se stejnou intenzitou i sochaři. Nejvýznamnějšími osobnostmi 17. století
byli Artus Quelinus st. (1609-1668), učitel Guglielma de Grof nebo Gabriela Grupella, později působících na dvorech německých kurfiřtů,
dále Lukas Fayd´herbe (1617-1697) a Hendrik Frans Verbrugen (1654-1724). Tvorba jmenovaných sochařů se nese ve znamení
rozvíjení tradice nizozemského realismu, jeho propojení prvky berninismu pak přináší až na sklonku 17. století dílo Artuse Quelina ml.
(1625-1700).
Počátky barokního sochařství v německy mluvících zemích jsou vázány na několik dobových politických a ekonomických středisek včele s
Mnichovem a Augsburkem. Nejstarší protobarokní a raně barokní díla zde vznikají v dílnách sochařů navazujících a vcházejících z díla
Giovanniho da Bologna, jako je Hubert Gerhard (ok. 1550-1622), Adrien de Vries (1545-1626), Hans Krumper (1570-1634) nebo Hans
Reichle (1570-1624). Vedle tohoto z dvorského umění zrozeného baroka existuje ve střední Evropě souběžně jiná linie, navazující na
předchozí řezbářskou tvorbu. Nejvýznamnější oblastí, kde dochází k postupné proměně podstatě ještě středověkého sochařského
názoru v projev barokní, představuje oblast horního Podunají s řezbáři typu Jörga Zürna z Waldsee (1583-1635), Hanse Deglera či
Hanse Walburgera. Na činnost těchto sochařů později navazují například Martin Zürn (ok. 1595-po 1665), Thomas Schwanthaler (16341707) či Meinrad Guggenbichler (1649-1723), kteří již ve svých dílech reflektovali podněty zprostředkovávané tomuto prostoru potulnými
sochaři a štukatéry většinou severoitalského původu.
První středoevropskou osobností, jejíž sochařský projev můžeme považovat plně za barokní, je Georg Petel z Weilheimu (1601-1634). Tento
mistr řezby ve slonovině, ale i autor mimořádně výrazově silných krucifixů a soch Bolestných Kristů, ve svém sochařském projevu smísil
citlivý realismus místy s naturalistickým nádechem s dramaticky expresivně gradovanou kompozicí i modelací povrchu sochy. Obdobnou
cestou se ve svém díle vydal i Justus Glesker z Hammeln (mezi 1610a 1623-1678), jehož dílo nás však již přenáší do druhé poloviny
17. století.
Ve druhé polovině 17. století již ve středoevropském prostoru působí řada sochařů, kteří se na svých tovaryšských cestách vypravili do Itálie a
především v Benátkách či Florencii, někteří pak i přímo v Římě poznali sochařský odkaz G. L. Berniniho. Mezi nimi je třeba jmenovat
Martina a Michaela Zürna ml. působících v Horním Rakousku a na Moravě, Michaela Bernarda Mandla pracujícího ve službách
salscburského arcibiskupa, Andrease Faistenbergera z Mnichova, habsburského dvorního sochaře a architekta Mathiase Steinla (16431727), Paula Strudela (1648-1708) dalšího ve Vídni působícího sochaře a zakladatele nejstarší instituce pro výuku umělců ve střední
Evropě či Melchiora Barthela (1625-1672) pozdějšího dvorního sochaře saského kurfiřta. Nejvýznamněji osobností závěru 17. a první
třetiny 18. století je Balthasar Permoser (1651-1732), jehož nejpodstatnější část sochařské kariéry je svázána s Drážďany. Tvorba
Balthasara Permosera představuje jednu z nejlepších středoevropských transformací berniniovského pojetí figurálního projevu
reinterpretovaného skrze seversky cítěnou tvarovou nadsázku, jež vyústila ve svébytnou již pozdně barokní formu, na níž pak
navazovali nejlepší sochaři středoevropského rokoka.

Druhou nejvýznamnější osobností tohoto období rozvádějící dále podněty díla G. L. Berniniho, jejíž vliv však zdaleka nedosahoval
Permoserova významu, byl sochař pruského původu, Andreas Schlütter (1660-1714), jehož nejslavnější spadá do doby jeho působení
ve službách braniborského kurfiřta v Berlíně. Schlütterův osobní výraz spočívá ve středoevropském prostoru málo obvyklé syntéze
podnětů italského pozdně berniniovského projevu s odkazem francouzského klasicizujícího reprezentativního sochařství. Vídeňské
sochařství na přelomu 17. a 18. století znovu ovládli sochaři italského původu, Giovanni Giuliani, jenž později vstoupil do
benediktinského kláštera v Heiligenkreuzu, a Lorenzo Mattielli (1680/86-1748), jenž v závěru své kariéry působil na dvoře saského
kurfiřta. Oba jmenovaní se podíleli na výzdobě nejvýznamnějších vídeňských sakrálních i profánních architektur, stavěných podle
návrhů obou Fischerů von Erlach i Johanna Lucase Hildebrandta a seznamovali ve svém díle středoevropský prostor s aktuálními
trendy severoitalského sochařství obsahujícími zárodky následující proměny sochařské formy do podoby pozdně barokní a především
rokokové, která zcela ovládne větší část sochařské produkce střední Evropy ve druhém čtvrtletí 18. století. S odchodem Mattielliho se
ve Vídni otevřel prostor pro jednu z nevýznamnějších osobností druhé čtvrtiny 18. století, tvůrce svébytného sochařského projevu
mísícího prvky soudobého severoitalského sochařství se znovuoživením antiky a sochařského odkazu díla Michelangelova, Georg
Raphael Donner (1693-1741). Jeho dílo ovlivní velkou část následné sochařské tvorby nejen vídeňské a rakouské, ale i moravské a
české.
Vedle Vídně hraje rozhodující úlohu ve středoevropském prostoru ve druhé čtvrtině 18. století díky osobnosti Johanna Paula Egella (19611752) Mannheim a především oblast dolního Bavorska a Švábska včele s Mnichovem. Zde vyrůstá velká řada osobností jako jsou Egid
Quirin Asam (1692-1750), Joseph Anton Feuchtmayer (1696-1770), Johann Baptist Straub (1705-1784), Johann Joseph Christian
(1706-1777), Franz Ignaz Günther (1725-1775) a řada dalších, jejichž dílo dává nezaměnitelnou podobu jihoněmeckému rokoku.
Pozdně barokní a rokové sochařství této oblasti představuje jeden z posledních originálních formálních projevů baroka, které vyrůstá ze
syntézy italských podnětů ve spojení s impulsy pozdně barokního francouzského sochařství a především místní řezbářské tradice.
Kromě oblasti jižního Německa nesmíme v tomto období opomenout ani na sídelní města falckých kurfiřtů, kde Adam Ferdinand Dietz
dává v zahradní plastice naposledy vyznít monumentální barokní formě. Generace sochařů nastupující v době po polovině 18. století
svým dílem již leží na pomezí mezi barokem a klasicismem. Nejvýraznější osobností, v jejímž díle můžeme tuto postupnou proměnu
sledovat, je rakouský sochař, Frans Xaver Messerschmidt (1736-1783). Dějiny evropského barokního sochařství se uzavírají v době
okolo roku 1780. Kompoziční i modelační řešení, kterými toto období dějiny evropského sochařství obohatily se stala trvalým dědictvím
evropské kultury a jedním z hlavních inspiračních zdrojů následujících generací sochařů.
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01 – Camillo Mariani, socha sv. Kateřiny, kostel San Bernardo alle Terme, Řím, štuk, 1599- 1600

02 – Francesco Mocchi, jezdecký pomník Alessandra Farnese, Piazza Cavalli, Piacenza, bronz, 1620-25

03 – Francesco Mocchi, socha sv. Veroniky, katedrála sv. Petra, Řím, mramor, 1640

04 – Stefano Maderno, socha sv. Cecílie, kostel Santa Cecilia in Trastevere, Řím, mramor, 1600

05 – Pietro Bernini, reliéf s výjevem Nanebevzetí Panny Marie, křtící kaple v kostele Santa Maria Maggiore, Řím, mramor, 1610

06 – Gian Lorenzo Bernini, sousoší Aeneus, Anchíses a Ascanius, Galleria Borghese, Řím, mramor 1618

07 – Gian Lorenzo Bernini, sousoší Únos Proserpiny, Galleria Borghese, Řím, mramor, 1620

08 – Gian Lorenzo Bernini, sousoší Apollo a Dafné, Galleria Borghese, Řím, mramor, 1624 – celkový pohled

09 – Gian Lorenzo Bernini, socha Davida, Galleria Borghese, Řím, mramor, 1622-24 – celkový pohled

10 – Gian Lorenzo Bernini, socha sv. Bibiany, kostel sv. Bibiany, Řím, mramor, 1624-26

11 – Gian Lorenzo Bernini, socha sv. Longina, katedrála sv. Petra, Řím, mramor, 1629-1638

12 – Gian Lorenzo Bernini, bysta Constanzy Buonarelli, Museo Nazionale del Bargello, Florencie, mramor, 1636-37

13 – Gian Lorenzo Bernini, sousoší Vidění sv. Terezie z Ávily, kaple Cornaro v kostele Santa Maria della Vittoria, Řím, mramor,
1645-52 – celkový pohled

14 – Gian Lorenzo Bernini, fontána Čtyř řek, Piazza Navona, Řím, mramor, 1648-51 – detail se sochou Dunaje

15 – Gian Lorenzo Bernini, bysta Františka I. d´Este, Museo Estense, Modena, mramor, 1650-52

16 – Gian Lorenzo Bernini, socha proroka Daniela, kaple Chigi v kostele Santa Maria del´Popolo, mramor 1655-57

17 – Gian Lorenzo Bernini, katedra Petri, katedrála sv. Petra, Řím, mramor, bronz, štuk, zlacení, 1657-1666 – celkový pohled

18 – Gian Lorenzo Bernini, socha anděla s trnovou korunou a socha anděla s nápisovou páskou INRI, kostel San Andrea delle
Fratte, Řím, mramor, 1668

19 – Gian Lorenzo Bernini, náhrobek papežského lékaře Gabriele Fonseca, kostel San Lorenzo in Lucina, Řím, mramor, 16681675

20 – Gian Lorenzo Bernini, Smrt blahoslavené Lodovicy Albertoni, kaple Altieri v kostele San Francesco à Ripa, Řím, mramor,
1671-74

21 – Gian Lorenzo Bernini, náhrobek papeže Alexandra VII., katedrála sv. Petra, Řím, mramor, bronz, zlacení, 1673-74

22 – vlevo – Alessandro Algardi, socha sv. Máří Magdalény, kostel San Silvestro al Quirinale, Řím, mramor, 1628; vpravo, François
Duquesnoy, socha sv. Zuzany, kostel Santa Maria di Loreto, Řím, mramor, 1629-33

23 – Alessandro Algardi, náhrobek papeže Lva XI., katedrála sv. Petra, Řím, mramor, 1634-52

24 – Alessandro Algardi, reliéf Vyhnání Atily papežem Lvem I. Velikým , oltář Lva Velikého v katedrále sv. Petra, Řím, mramor,
1646-53

25 – Alessandro Algardi, sousoší Stětí sv. Pavla, kostel San Paolo, Bologna, mramor, 1641-47

26 – François Duquesnoy, socha sv. Ondřeje, katedrála sv. Petra, Řím, mramor, 1629-1640

27 – François Duquesnoy, náhrobek Ferdinanda van der Eynde, kostel Santa Maria dell´Anima, Řím, mramor, 1633-40

28 – Ercole Ferrata, reliéf s výjevem Kamenování sv. Emerenciány, kostel Santa Agnese na Piazza Navona, Řím, mramor, 1654

29 – Melchior Caffà, reliéf s výjevem Apoteózy sv. Kateřiny Sienské, kostel Santa Caterina da Siena à Monte Magnanapoli, Řím,
mramor, 1667

30 – vlevo, Cosimo Fanceli, socha anděla s Veroničinou rouškou, Ponte San Angelo, Řím, mramor, 1668-69; vpravo, Antonio
Raggi, socha anděla se sloupem, Ponte San Angelo, Řím, 1668-69

31 – Domenico Guidi, reliéf s výjevem se sv. Rodinou, kostel Santa Agnese na Piazza Navona, Řím, mramor, 1660

32 – Pierre Legros ml., sousoší Víry vítězící nad Kacířstvím, oltář sv. Ignáce, kostel Il Gesù, Řím, mramor, 1690

33 – Pierre Legros ml., Pierre Étienne Monnot, náhrobek papeže Řehoře XV., kostel San Ignazio, Řím, mramor, 1697

34 – Camillo Rusconi, socha sv. Matouše, kostel San Giovanni in Laterano, Řím, mramor, 1713-15

35 – Camillo Rusconi, náhrobek papeže Řehoře XIII., katedrála sv. Petra, Řím, mramor, 1719-1725

36 – Filippo della Valle, socha Temperantie, kaple Corsini v kostele San Giovanni in Laterano, Řím, mramor, 1735

37 – Giovanni Battista Maini, náhrobek kardinála Neri Corsini, kaple Corsini v kostel San Giovanni in Laterano, Řím, mramor,
1732-35

38 – Nicola Salvi, Giovanni Battista Maini, Filippo della Valle, Pietro Bracci, fontána di Trevi, Palazzo Poli, Řím, 1732-51

39 – vlevo, Giovanni Battista Foggini, reliéf s výjevem Mše sv. Andrea Corsini, kostel Santa Maria del Carmine, Florencie, mramor,
1685-91; vpravo, Giuseppe Mazza, reliéf s výjevem sv. Dominik křtí, kostel San Giovanni e Paolo, Benátky, mramor, 1720

40 – vlevo, Antonio Corradini, socha Panenství, kostel Santa Maria del Carmine, Benátky, mramor, 1721; vpravo Giovanni
Marchiori, socha Davida, kostel San Rocco, Benátky, mramor, 1743

41 – Francesco Queirolo, sousoší alegorie Odkrytí, kaple Sansevero de´Sangri, Neapol, mramor, 1750

42 – nahoře Simon Guillain, socha Ludvíka XIII., Musée du Louvre, Paříž, bronz, 1647; dole Jean II. Warin, bysta kardinála
Richelieu, Bibliothéque Mazarin, Paříž, bronz, 1640

43 – Jacques Sarazin, sochy karyatid pro Pavillon de l´Horloge, Louvre, Paříž, mramor, 1636

45 – Pierre Puget, bozzetto sochy sv. Alessandra Sauli pro kostel Santa Maria Assunta di Carignano v Janově, Musée Granet, Aixen Provence, terakota, 1663

46 – Pierre Puget, socha Milóna z Krotónu, Musée du Louvre, Paříž, mramor, 1672-82

47 – François Girardon, náhrobek kardinála Richelieu, Chappelle de la Sorbonne, mramor, 1675-94

48 – François Girardon, Apollonova lázeň, zámecký park, Versailles, mramor, 1666-75

49 – Balthasar a Gaspard Marsyové, sousoší Sluneční oři, zámecký park, Versailles, mramor 1668-75

50 – Antoine Coysevox, reliéf s výjevem Ludvíka XIV. korunovaného Viktorií, Salle de la Guerre, zámek Versailles, mramor, 168183

51 – Antoine Coysevox, náhrobek kardinála Mazarina, Institut de France, Paříž, mramor, bronz, 1689-93

52 – Guillaume Coustou, Krotitel koní, Champs Élysées, Paříž, (původně zámek Marly), mramor, 1745

53 – Nicolas Coustou, sousoší Piety z náhrobku Ludvíka XIII., Notre Dame, Paříž, mramor, 1735

54 – Jean Baptiste Tuby, Apollonova fontána, zámecký park, Versailles, olovo, zlacení, 1668-1670

55 – René Michel-Ange Slodtz, náhrobek Languetta de Gergy, kostel Saint-Sulpice, Paříž, mramor, bronz, 1753

56 – Jean-Baptiste Pigalle, náhrobek Hernyho Clauda d´Harcourt, Notre Dame, Paříž, mramor, 1774

57 – vlevo, Jean-Baptiste II. Lemoyne, bysta vévody de la Tour d´Auvergne, Liebighaus, Frankfurt nad Mohanem, mramor, 1765;
vpravo, Jean-Antoine Houdon, bysta mademoiselle de Servat, Liebighaus, Frankfurt nad Mohanem, mramor, 1777

58 – Jean-Antoine Houdon, Zima – Zkřehlá dívka, Musée Fabre, Montpelier, mramor, 1783

59 – Lukas Fayd´herbe, náhrobek arcibiskupa Andrease Cruesena, katedrála v Mecheln, mramor, 1666 – celkový pohled

60 – Artus Quelinus ml., socha Boha Otce, katedrála v Antverpách, mramor, 1676

61 – Henrik Frans Verbrugen – sousoší Vyhnání z ráje, kazatelna v kostele Saints-Michel et Gudule, Brusel, dubové dřevo, zlacení,
1695-99

62 – Hubert Gerhard, socha Archanděla Michaela, kostel sv. Michaela, Mnichov, bronz, 1588

63 – Adriaen de Vries, socha Bolestného Krista, Fürstliche Sammlung Liechenstein, Vaduz, bronz, 1607

64 – Georg Petel, socha sv. Máří Magdalény pod křížem ze skupiny Ukřižování, Niedermünster, Řezno, bronz, 1625

65 – Michael Zürn ml., socha anděla, klášterní kostel, Kremsmünster, dřevo, polychromie, 1682

66 – Michael Bernard Mandl, socha anděla, hradní kaple, Tittmoning, mramor, 1694

67 – Ehrgott Bernard Bendl, socha sv. Jana Evangelisty, Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, dřevo, polychromie, 1697

68 – Balthasar Permoser, sousoší Apoteóza Evžena Savojského, Österreichische Galerie, Vídeň, mramor, 1718-21

69 – Balthasar Permoser, socha sv. Augustina, farní kostel Bautzen, dřevo, polychromie, 1720

70 – Andreas Schlütter, Smrt držící andílka, náhrobek Davida Mänlicha, kostel sv. Mikuláše, Berlín, pískovec, 1700 – detail

71 – Andreas Schlütter, jezdecká socha kurfiřta Friedricha Wilhelma I. braniborského, zámek Charlottenburg, Berlín, bronz, 16891703

72 – Mathias Rauchmiller, náhrobek Karla Metternicha, Liebfrauenkirche, Trevír, mramor, 1675

73 – Paul Strudel, sousoší Víry vítězící nad Morem a klečící císař Leopold I. s andílkem, sloup Nejsvětější Trojice am Graben,
Vídeň, mramor, 1692 – detail dolní části

74 – Giovanni Giuliani, model alegorické sochy Evropy, atika Liechensteinského paláce v Rossau, pískovec, 1709

75 – Lorenzo Mattielli, socha proroka Daniela, dřevo, polychromie,

76 – Georg Raphael Donner, kašna na Mehlmarktu, Österreichische Galerie, Vídeň, slitina olova a cínu, 1737-39 – celkový pohled

77 – Georg Raphael Donner, sousoší Piety, dóm v Gurku, olovo, 1740-41

78 – Johann Paul Egell, zadní stěna oltáře Dolního kostela, Mannheim, dřevo, 1745

79 – Egid Quirin Asam, sousoší Nanebevzetí Panny Marie z hlavního oltáře, klášterní kostel Panny Marie, Rohr, štuk, polychromie,
1723

80 – Johann Baptist Straub, sochy sv. Jáchyma a sv. Anny, kostel sv. Michala, Mnichov, 1742

81 – Franz Ignaz Günther, sousoší Piety, kolegiátní kostel ve Weyarn, dřevo, polychromie, 1764

82 – Adam Ferdinand Dietz, Parnas, zámecký park, Veitshöchheim u Würzburku, pískovec, 1766

