
Janez Cimabue  

O njegovem zgodnjem življenju je malo znanega. Rodil se je okrog leta 1240 v 

Firencah kot Cenni Di Pepi ali v sodobnem italijanskem Benvenuto di Giuseppe 

(Cimabue je vzdevek, ki pomeni trmast), umrl pa leta 1302 v Pisi. Zdi se verjetno, da 

se je učil v Firencah v krogu umetnikov, ki jim je bil blizu bizantinski/grški slog. 

Hkrati pa je bil eden prvih italijanskih slikarjev, ki so se odmaknili od formalnega 

bizantinskega stila umetnosti in ljudi začeli prikazovati bolj realistično.  

Njegovo ime je povezano tudi s slikarjem Giottom. Zgodba (ki ji nekateri 

zgodovinarji oporekajo) pripoveduje, da naj Cimabue na potovanju iz Firenc v 

Vespignano srečal 10-letnega Giotta, ki je ravno narisal ovco na gladek kamen. Ker je 

v dečku prepoznal talent, ga je s privoljenjem njegovega očeta vzel za svojega 

vajenca. Legenda pravi, da je Giotto narisal muho na nos portreta, ki ga je Cimabue 

ravno slikal. In to tako realistično, da je umetnik poskušal muho kar nekajkrat 

odgnati, preden je ugotovil, da gre za potegavščino. Čeprav velja Giotto za 

ustanovitelja firenške slikarske šole, iz katere so izšli slikarji kot Michelangelo, Rafael 

in Leonardo da Vinci, je opazen vpliv Cimabue-a. 

Med pontifikatom papeža Nikolaja IV., ki je bil prvi papež iz frančiškovskih vrst, je 

Cimabue deloval v Assisiju. V spodnji baziliki je naslikal fresko Marije z Jezusom na 

prestolu, štiri angele in svetega Frančiška. Podoba slednjega naj bi bila najbolj 

verodostojna podoba asiškega svetnika. Naknadno je dobil še naročilo za dekoracijo  

dela zgornje bazilike. Cikel vključuje prizore iz evangelijev, življenja Marije in 

svetega Petra in Pavla in je danes v slabem stanju zaradi oksidacije svetlejših barv.  

Cimabue je preživel obdobje med letoma 1301-1302 v Pisi, kjer je skupaj s sodelavci 

izdelal mozaik v apsidi mestne katedrale. Umrl je leta 1302. 

Ker svojih del  ni podpisoval, je težko določiti, kaj je v resnici njegovo delo in kaj so 

naslikali njegovi učenci. V začetku našega tisočletja so tako ponovno odkrili nekaj 

del, ki jih pripisujejo Cimabue-u. 

 

 


