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Český malíř Petr Jan Brandl byl pokřtěn 24. října roku 1668 v rodině
Michala Brandla, krejčího německého původu, a jeho manželky 
Alžběty Hrbkové, která byla dcerou zlatníka. Brandl se učil v 
jezuitské škole, nicméně malířství se naučil v letech 1683 až 1688 u 
dvorního malíře Kristiána Schrödera (1655 – 1702), který pracoval 
také jako správce hradní obrazárny. Tam se také Brandl pod jeho 
vedením seznámil s díly italských a holandských mistrů. V roce 1694 
se Brandl stal mistrem ve Staroměstském malířském cechu. 



Brandl byl jedním z předních představitelů vrcholného českého baroka. Již
jeho raná díla vykazovala jeho výrazný talent. Brandl se často podílel na 
malování rozměrných oltářních výjevů, a to jak v Praze, tak i v menších 
českých městech. Byl dvorním malířem Šternberků, 1699 přišel do 
západních Čech do Žlutic k hraběti z Kokořova, pak do Manětína k 
Lažanským. Pro hraběte Černína namaloval ve dvou letech čtrnáct obrazů, 
maloval pro hraběte Šporka, pracoval ve Smiřicích, v klášteře v Nové Pace, 
pro klášter v Sedlci, v Hradci Králové a ke konci života v Kutné Hoře. Na 
vrcholku své kariéry dostával Brandl za svoje obrazy tolik peněz, za kolik 
bylo možné koupit měšťanský dům. 

Brandl zemřel zcela chudý 25. září roku 
1735 v kutnohorské hospodě U černého 
koníčka. Jeho velkolepého pohřbu v 
kostele Panny Marie na náměstí v Kutné
Hoře se zúčastnili všichni významní
občané Kutné Hory i tři stovky havířů s 
lampičkami. 
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