
Krata w arKadzie Kaplicy

 Lokalizacja / miejsce przechowywania: bazylika św. Antoniego w Padwie, w ambi-
cie od strony kaplicy promienistej pw. św. Stanisława

 Datowanie, pochodzenie: 1925 

 Autor, warsztat: Alberto Calligaris

 Materiał i technika: kute żelazo polichromowane i złocone z elementami mosiężnymi 
i odlewami w brązie

 Wymiary: wys. 186 cm (+25 cm sterczyny),  szer. 519 cm

 Stan zachowania: dobry, po konserwacji wykonanej w 2015 roku przez E. B. Lenart

 Opis formalno-ikonograficzny: krata kuta z żelaza, malowana (zielono-niebiesko-
-czerwona), złocona na fragmentach. Całość dzielona na dwa boczne elementy i centralny. 
W środkowym znajdują się drzwi o dwóch skrzydłach. Krata charakteryzuje się rozbudo-
waną formą dekoracji wzbogaconej w górnej części motywami ostrokrzewu. Dwie tarcze 
z wyobrażeniem orła z koroną w wieńcu z ostrokrzewu umieszczono symetrycznie w cen-
trum  dwóch bocznych elementów. 

 Sygnatura, inskrypcje: brak

 Osoby powiązane z obiektem: 

Alberto Calligaris (Udine 1880-1960). Rzemieślnik-artysta, znany ze swoich wyrobów 
kowalskich. Syn Giuseppe (1856-1906), w którego warsztacie doskonalił swoje umiejęt-
ności. Jego niezależna działalność rozpoczyna się od 1905 roku i dzieli się na dwa okresy. 
Pierwszy, do 1914 roku, charakteryzuje zależność od stylu art nouveau. Drugi, przypada-
jący zwłaszcza na lata dwudzieste, nosi znamiona stylu déco. Wykonywał prace nie tylko 
dla zleceniodawców z państw europejskich, ale także Stanów Zjednoczonych. Przez prawie 
dwa dziesięciolecia kierował szkołą kształcącą przyszłych rzemieślników i artystów w Udi-
ne. Pozostawił po sobie także monografie na temat historii rzemiosła dotyczącego regionu, 
z jakiego się wywodził. 
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Lokalizacja zabytku



Krata w arKadzie Kaplicy (cd.)
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Krata w arkadzie kaplicy polskiej
Krata w arkadzie kaplicy polskiej - fragment

Fragment w czasie konserwacji i oczyszczania powierzchni

Fragment w czasie konserwacji
(po prawej widoczne oczyszczone elementy)


