
3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

Podatki o knjigi
  Naslov: Svetniki in zavetniki v likovni 

in ljudski umetnosti
  Avtorja: Fernando in Gioia Lanzi
  Zbirka: Redna zbirka 2022 
  Prevod: Mateja Gomboc
  Recenzija: dr. Ana Lavrič
  Urednik: Aleš Čeh 
  Format: 210 mm x 270 mm
  Vezava: trda vezava
  Število strani: 264
  Število fotografij: 450
  ISBN: 978-961278-553-6
  Cena: 33 €
  Založnik: Celjska Mohorjeva družba
  Leto izdaje: 2021

fernando in gioia lanzi: svetniki in zavetniki v likovni in ljudski umetnosti

Kontakt
Uredništvo
t 03 426 48 00
urednistvo@celjska-mohorjeva.si

Svetniki v svetovni umetnosti

Svetniška ikonografija je eden ključnih sklopov bogate krščan-
ske umetnosti. Fernando in Gioia Lanzi, ki se že vse življenje 
ukvarjata z upodobitvami svetnikov in zavetnikov, v njuni 
najobsežnejši knjigi, bogati monografiji Svetniki in zavetniki 
v likovni in ljudski umetnosti, svetnike bralcu približata skozi 
strnjene in ilustrativne opise njihovega življenja in delova-
nja ter na podlagi atributov in ikonografskih motivov, ki jih 
najpogosteje najdemo na njihovih upodobitvah. 

Ideja svetnikov se ne pojavlja samo v krščanski religiji,  
a prav krščanske upodobitve svetnikov so v svetovni ume-
tnosti najbolj prepoznavne, z njimi pa je bogato povezana 
tudi umetnostna zapuščina v Sloveniji. 

Svetnike zaznamujejo predmeti, znamenja ali posebna 
drža, ki jih skupaj imenujemo »atributi« in ki  jih lahko 
opazimo ne le v umetniških delih, nastalih za Katoliško 
cerkev, pač pa tudi v ljudskih stvaritvah in celo v posvetnih 
delih, kar priča o njihovi vseprisotnosti. Knjiga vsebuje in-
formativen uvodni sestavek, nato pa kronološko predstavlja 
življenjepise več kot 150 svetnikov, med katerimi najdemo 
najstarejše, kot so starši blažene Device Marije in njen ženin,  
Jožef iz Nazareta, pa tudi tiste, ki so pomembno zaznamovali 
20. stoletje, med njimi Mater Terezijo iz Kalkute. 

Knjiga je obogatena z bogatim slikovnim materialom, ki se 
razteza na več kot 400 ilustracijah in fotografijah, ki prika-
zujejo upodobitve izbranih svetnikov z vseh koncev sveta. 
Knjiga, ki je primerna tako za raziskovalce kot vsakdanjega 
navdušenca nad svetniki in njihovimi upodobitvami, tako 
lahko postane celo naš vodič pri potovanjih in ogledih 
sakralnih objektov. 
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Svetniška ikonografija je eden najobsežnejših vsebinskih sklopov krščanske 
umetnosti. Fernando in Gioia Lanzi, ustanovitelja Centra za preučevanje ljudske 
kulture v Bologni, ga v bogato ilustrirani knjigi Svetniki in zavetniki v likovni in ljudski 
umetnosti približata bralcem na zanimiv in privlačen način. V uvodu obravnavata 
svetost ter namen in način upodabljanja svetnikov. Posebno pozornost posvečata 
njihovi zavetniški vlogi, izpostavita pa narodne zavetnike. V osrednjem delu z 
opisom življenja, čaščenja, patronata, atributov in ikonografskih motivov predstavita 
162 svetnikov (z dvojicami vred 167). Ne navajata jih po abecedi ali liturgičnem 
koledarju, temveč kronološko. Historična razvrstitev, ki sega od Jezusove dobe do 
naših dni – avtorja sta jo poimenovala zgodovinski atlas – nazorno kaže, kako se je 
svetništvo manifestiralo skozi čas. Besedilo dopolnjujeta vizualni prikaz in abecedni 
seznam atributov. Knjiga ni le dragocen priročnik za prepoznavanje svetnikov v 
likovni umetnosti, ampak tudi duhovna spodbuda, da bi jih bralec sprejel za svoje 
vzornike in prijatelje.

Dr. Ana Lavrič
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O avtorjih

Fernando Lanzi, inženir, in Gioia Arzenton Lanzi, doktorica klasične 
literature, sta ustanovitelja in vodji umetnostnega centra v Bologni in 
tamkajšnjega muzeja sakralne umetnosti. Skupaj sta postavila že več 
kot dvajset razstav in objavila več kot sto publikacij. Pri svojih prizade-
vanjih za oživitev več stoletij stare umetnosti se posebej zavzemata za 
upodobitve, ki so nastale na razpotju med ljudsko pobožnostjo in veli-
častnimi cerkvenimi freskami, v zadnjih letih pa se posvečata pomenu 
romanja in najrazličnejših krščanskih svetišč v svetu, kar se zrcali tudi 
v njunem temeljnem delu, slikovni monografiji Svetniki in zavetniki v 
likovni in ljudski umetnosti.

Iz knjige


