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POVZETEK 

Ob misli na besedo avtoportret se mi sprva prikaže podoba katerega izmed slavnih umetnikov. 

Nič čudnega, ko pa so postale posamezne lastne podobe že skoraj ikone določenega 

zgodovinskega obdobja ali umetniškega gibanja. Zaradi opustitve zanimanja za nekdaj znane 

umetnice šele v današnjih časih slišimo kaj več tudi o njihovih avtoportretih. Še posebej so 

zanimive renesančne umetnice, ki so se začele prvič bolj množično kakor moški upodabljati iz 

povsem drugačnih razlogov. Ženske, ki so želele postati umetnice, so bile na nek način 

primorane ustvarjati avtoportrete, saj so jih k temu med drugim spodbudile tudi slabše 

možnosti izobraževanja. Izvzete so bile namreč najpomembnejši fazi učenja, zaradi česar niso 

mogle dosegati enake vrhunskosti kot moški umetniki. Zanje so bili primerni le nižje 

rangirani motivi, ki niso zahtevali prevelikega intelektualnega napora. Obraz je tako 

predstavljal prvo dostopno obliko učenja po živem modelu. Neenakopravnost jih je 

spodbudila k temeljitemu premisleku, kako se prikazati svetu. Dejanje ni bilo preveč 

enostavno, saj so morale uskladiti nesoglasja med družbenimi pričakovanji glede žensk in 

umetnic. V avtoportretih lahko opazimo, kako so se trudile zadostovati dvema sicer 

nasprotnima vlogama in ob tem upoštevati toliko več pravil. Kljub oviram so razvile 

inovativne avtoportrete in prek njih sporočale o sebi. Med njimi izstopajo zlasti lastne podobe 

renesančne italijanske umetnice Sofonisbe Anguissola, ki nam je zapustila širok opus 

tovrstnih del. 

 

 

Ključne besede: portret, avtoportret, renesančna družba, umetnice, Sofonisba Anguissola 

 

  



ABSTRACT 

When thinking of self-portraits, the first thing which comes to mind is most probably an 

image of one of the great male artists. It is no surprise that individual self images have almost 

become icons of a certain historical period or artistic movement. Due to the lack of interest in 

famous female artists of the past we have come to hear more about their self-portraits only 

recently. The Renaissance women artists, who started depicting themselves more often than 

male artists for completely different reasons are particularly interesting. Women who wanted 

to become artists were in a way forced to produce self-portraits even because of the lack of 

educational opportunities. They were exempted from the most important learning phase, 

which made them unable to achieve the same levels of exellence as male artists. The only 

suitable motifs for them were those considered of lower rank, which did not require excessive 

intellectual effort. The face was therefore the first motif that became accessible to women as a 

form of a study of a living model. Inequality urged them to consider with great care how to 

present themselves to the world. This was not an easy feat, as they had to deal with the 

contradictions between the social expectations of artists and women. In their self-portraits we 

can see that they attempted to satisfy both conflicting roles, as well as even more rules. 

Despite the obstacles they managed to develop creative and innovative self-portraits, using 

them to communicate to the world about themselves. The most prominent among them are the 

self images of Italian Renaissance artist Sofonisba Anguissola, who left behind a wide 

collection of such works of art. 

 

Keywords: portrait, self-portrait, Renaissance society, women artists, Sofonisba Anguissola 
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1 Uvod 

Avtoportreti so odraz polne vsebinske vrednosti, kjer ne gre le za prikaz zunanje podobe, 

temveč za odraz umetnikove narave in življenja (Brozello, 1998). Vzrokov, čemu naj bi 

slikarji pričeli ustvarjati samostojne oblike avtoportretov, je več in se razlikujejo tudi glede na 

biološki spol posameznika. Ta je veljal že od nekdaj za pomemben indikator načina 

umetnikovega prikaza in sprejemanja oz. obravnave s strani drugih (West, 2004). V času 

renesanse, ko so se oblikovali ugodni začetki razvoja samostojne oblike avtoportreta, je prvič 

opaziti porast ženskih oblik samoprikaza (Menaše, 1962). Umetnice so se začele bolj 

množično kakor moški, upodabljati iz povsem drugih razlogov. V to so jih spodbudile 

drugačne okoliščine in težave, s katerimi se v moškem svetu umetnosti niso srečevali 

(Brozello, 1998). Posledično smo lahko priča zanimivim, ponovno obujenim ženskim 

avtoportretnim oblikam. Ker se mi zdijo pomemben indikator življenja žensk in njihovega 

položaja v renesančni družbi, jih bom vzela v obzir in podrobneje raziskala. Zdi se mi, da jim 

ni bil toliko pomemben prikaz videza kot to, da spremenijo gledalčevo presojo o umetnicah in 

ženskah nasploh. Na umetniškem področju so bile namreč še vedno pogosto le pasivni 

predmet občudovanja moških predstavnikov. Ker so bili na višjem položaju, so si dovolili 

določati estetska pravila in upodabljati ženske, kakor bi njim najbolj ustrezalo (Spacal, 2010).  

 

V diplomskem delu bom najprej raziskala avtoportretno zgodovino in vzroke za nastanek 

samostojne oblike avtoportreta. Zanimalo me bo, na kakšen način so se upodabljali renesančni 

umetniki in v čem se razlikujejo od ženskih avtoportretov. Največjo pozornost bom posvetila 

eni izmed najbolj inovativnih italijanskih renesančnih umetnic Sofonisbi Anguissola. Prek 

orisa ključnih del, ki jih bom kategorizirala in povezala s podobnimi upodobitvami ostalih 

umetnic istega časa, želim raziskati oblike in značilnosti tedanjih ženskih avtoportretov. V 

nadaljevanju bom posvetila pozornost širšemu kontekstu in položaju žensk v družbi, ki se 

odseva v portretnih upodobitvah žensk, ustvarjenih s strani moških. Zanimale me bodo tudi 

izobraževalne in poklicne možnosti na umetniškem področju, saj predstavljajo glavnino 

vzroka ženskega avtoportretnega upodabljanja.  
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2 Zgodovina avtoportreta 

Napačno bi bilo trditi, da se je oblika avtoportreta pojavila v obdobju renesanse. Njegovi 

začetki izvirajo sicer že iz starodavnega Egipta in antike, vendar so imele lastne podobe 

umetnikov takrat drugačno obliko in namen (Calabrese, 2006). Slikani srednjeveški 

avtoportreti, ki veljajo za zgodnje predhodnike renesančnih, so bili še dokaj redek in 

neavtonomen motiv. Najpogosteje so imeli obliko manjših krasilnih podob iluminiranih 

rokopisov (West, 2004). 

Prepisovalci in iluminatorji so se upodabljali v inicialkah in z njimi dopolnjevali prostore, ki 

so nastajali kot napake pri pisanju besedil (Hall, 2015). Presenetljivo je, da se tako pogosto 

kot moške pojavljajo tudi ženske lastne podobe. To sicer še niso »verodostojni« avtoportreti, 

saj ne kažejo individualnih obraznih značilnosti, ki bi posameznike opredeljevale in jih v tem 

razlikovale od ostalih (Calabrese, 2006). Obraz namreč ni veljal za najpomembnejši del 

avtoportreta, morebiti zato, ker je prevladovalo splošno družbeno prepričanje, da je duša in ne 

telo pravo merilo človeka. Identifikaciji služijo tako zgolj razni atributi, napisi pa tudi podpisi 

avtorjev (Hall, 2015). Ker bi bili lahko ti načeloma kasneje tudi pripisani, predstavljajo 

dodatni dvom pri določevanju avtentičnosti produktov. Nedvomno pa je iz podob razvidno, da 

odkrivajo željo umetnikov po razkritju lastne identitete. Upodobitve služijo vrsti podpisa, ki 

sporoča ključne informacije o posamezniku. Iz njih lahko na primer razberemo vrsto profesije 

ali pripadnost širši družbeni skupini (Calabrese, 2006). 

 

 

Slika 1: »GUDA«, inicialka z ženskim avtoportretom, rokopis, 12. stoletje 
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3 Samostojna oblika avtoportreta 

Umetnike je za izvedbo avtoportretne upodobitve pogosto navdihnila želja, povezana z 

religijo (Menaše, 1962). Že v srednjem veku je veljalo ročno delo za obliko pokore, s katero 

so odkupili grehe. Morebiti so se zatorej tudi v renesansi začeli upodabljati z namenom, da bi 

bili kot posamezniki bližje veri, ali pa jih je vodila le neizmerna želja po tem, da izpostavijo 

svojo identiteto (Calabrese, 2006). Ta je morala ostati za nekaj časa zakrita, saj se je bilo 

grešno izpostavljati in poveličevati (West, 2004). Slikarjevi avtoportreti so bili zato na 

začetku še skriti, preoblečeni v svetnike ali v obliki donatorjev. Tovrstne podobe so krasile 

oltarje in stenske poslikave. Sprva so se upodabljali v večjih skupinah, skriti med ostale 

upodobljence, kasneje pa so se tudi nekoliko bolj izpostavljali in umeščali na vidnejša mesta. 

Zanimiva je oblika »preoblečenega« umetnika, podoba svetega Luke; zavetnika slikarjev. 

Slikarski motiv svetnika, ki slika Marijo, je bil še posebej popularen v severnem slikarstvu. 

Predstavlja osnovo za kasnejšo osamosvojitev avtoportreta in prikaz umetnika ob delu 

(Menaše, 1962). Samostojni naturalistični slikani avtoportret se je pojavil kmalu po 

samostojnem slikanem portretu, tj. v poznem 15. stoletju (West, 2004). Stoletje kasneje je 

njegova popularnost naraščala tudi pri umetnicah (Menaše, 1962). 

4 Vzroki za nastanek samostojne avtoportretne oblike 

4.1 Renesančni preporod 

Obstaja število vzrokov, čemu se je samostojna oblika avtoportreta razvila šele v poznem 

renesančnem obdobju (West, 2004). Vse bolj napreden razvoj kapitalizma je povzročil 

spremembe na gospodarskem, družbenem in umetniškem področju (Chadwick, 2012). 

Nastopil je čas, ko so fevdalni družbeni sistem srednjega veka zamenjale renesančne 

»moderne« državice apeninskega polotoka z naprednim trgovanjem in gospodarskimi 

dejavnostmi, kar je navsezadnje vplivalo tudi na vse večje umetniško in kulturno delovanje 

(Gariff, Denker in Weller, 2009). Firence so veljale za renesančni center, v katerem so se 

razvili najboljši pogoji za pričetek in vrhunec umetnostnega sloga, ki je nastopil tekom 15. 

stoletja. Za njegov razcvet je bilo zaslužno predvsem premožno meščanstvo, med katerim so 

bili številni konkurenčni pokrovitelji, ki so vlagali svoje premoženje v naročila umetniških del 

(Brar in Earey, 2012). 
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4.2 Sprememba umetnikovega položaja  

Premik k spremembi vloge umetnika v družbi se ni zgodil nenadno. V času 14. stoletja so se 

začeli umetniki prvič združevati v svoje cehovske skupine, ki so delovale po principu obrtnih 

dejavnosti (Arcangeli in Franco, 1998). Leta 1349 so ustanovili slikarsko bratovščino svetega 

Luka, kjer so ustvarjali v delavnicah po naročilih pokroviteljev. Za delo so se morali večletno 

izobraževati, kasneje so lahko odprli svoje delavnice. Podpis umetnika ni predstavljal 

individualnega avtorja, temveč je služil za dokazilo o kakovosti dela (Chadwick, 2012). 

Tovrstni način ustvarjanja, ki je še vedno spominjal na rokodelstvo, se je postopoma prekinil 

z nastopom (prej omenjenih) širših družbenih sprememb, ki so nastopile v zgodnjem 15. 

stoletju. Nekaj koristi so nedvomno povzročili premožni pokrovitelji, saj so umetnike pogosto 

vabili na svoja posestva, s čimer so postali privilegirani in spoštovani posamezniki (Arcangeli 

in Franco, 1998). Med drugim pa je nanje vplival tudi vsesplošni intelektualni napredek dobe, 

temelječ na novih življenjskih nazorih in humanističnih idejah (Brar in Earey, 2012). 

Umetniki so postajali čedalje večji izobraženci, t. i. geniji, podpirale so jih umetnostne 

akademije kot tudi rezne teorije, ki so poudarjale vrednost umetniške produkcije kot visoke 

intelektualne dejavnosti, ki je nad mehansko (West, 2004). 

Kreacije so morale biti takšne, kot bi jih ustvarila božja roka, saj so postale del kulturne 

dediščine, katere namen je bil ustvarjanje mestnega razkošja. Umetnika so enačili z uglednim, 

izobraženim meščanom, ki je deloval v dobrobit mesta in njegove častne javne podobe. 

Govorimo o spremenjeni strukturi umetnosti, ki je veljala v družbi za javno, moško aktivnost, 

znotraj katere niso igrali pripadniki nižjega družbenega sloja in ženske skoraj nobene 

pomembnejše vloge (Chadwick, 2012). 

4.3 Individualizem  

Sredi 15. stoletja je postajal v družbi vse bolj pomemben posameznik, upodobitev lastne 

podobe je predstavljala nujo, s katero se je želel ovekovečiti in opozoriti na svoj obstoj in 

vrednost. Posledično opažamo porast portretnega in avtoportretnega upodabljanja (Hoffman, 

1996). Občutek individualne vrednosti se je krepil tudi zahvaljujoč pripovedi in 

življenjepisov, ki so jih pisali o posameznikih. Najbolj znan je vsekakor italijanski 

zgodovinar, slikar in arhitekt Giorgio Vasari, ki je v svojih biografskih besedilih predstavil 

življenja številnih umetnikov (Brozello, 1998). 

Interesni načini ustvarjanja so bili preneseni na tuzemsko, posvetno dogajanje z zgledovanjem 

po antiki (Hodge, 2015). Umetniki so se ponovno začeli zanimati za motive, s katerimi so 
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imeli možnost obravnavati posameznika v vsej svoji individualnosti. Zaradi velikega pomena 

javnih podob so bile le-te pogosto tudi namenoma spremenjene in povzdignjene, saj so ljudje 

kmalu začutili, da njihova identiteta ni odvisna zgolj od porekla oz. družbenega položaja 

(Hoffman, 1996). Upodobitve bi lahko opisali z besedo razkošje, ki so ga razkazovali prek 

reprezentacije okrasja, oblek in ostalih statusnih simbolov (Tinagli, 1997). 

4.4 Ogledala 

Nastanek vse pogostejših verodostojnejših avtoportretnih upodobitev je olajšal tudi vpliv 

naraščajočega renesančnega tehnološkega napredka, ki je med ostalimi inovacijami prinesel 

razvoj novih, večjih, jasnejših, ravnih in širše dostopnejših steklenih ogledal. Neznano je, ali 

so prav ta ogledala povzročila avtoportretni razmah, saj je moralo preteči še nekaj časa, 

preden so bila dostopna širšemu trgu. Proizvodnja se je namreč pričela v Benetkah okoli leta 

1460 in zajela širšo publiko šele v 17. stoletju. Poleg tega naj bi bila tovrstna ogledala še zelo 

draga, zato so si jih lahko privoščili le bogati meščani in dvorjani (Hall, 2015).  

Izgleda, da se je večina umetnikov v 15. stoletju še vedno posluževala kar manjših 

konveksnih ogledal, ki so jih razvijali v srednjem veku, poznamo pa jih že iz antičnih časov. 

Eden izmed zgodnejših primerov, ki dokazuje posluževanje tovrstnih ogledal, je miniaturna 

iluminacija Boccaccijevega rokopisa On Famous Women iz leta 1402. Prikazuje umetnico 

Marcio, ki lovi odsev svojega obraza v manjšem ogledalu in ga spretno prenaša na platno 

znatno večjih dimenzij (Hall, 2015).  

 

Slika 2: Marcia, 1402, iluminacija Boccaccijevega rokopisa »On Famous Women« 
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Slika 7: Parmigianino. Avtoportret v konveksnem ogledalu, ok. 1524 

 

 

Poznavalci so ugotovili, da so se pričeli umetniki (razen posameznih izjem) načeloma 

portretirati starejši, za razliko od umetnic, ki so se s tem žanrom ukvarjale predvsem v 

zgodnjih fazah svojih karier (Calabrese, 2006). Razlog za to bi lahko tičal v interesih 

evropskih umetniških akademij, ki so zbirale avtoportrete svojih članov kot nekakšne 

pomembne in obvezne dokumente za dokaz svoje kakovosti (West, 2004). Moški so morali 

počakati na potrditev zunanjega sveta in so se šele tedaj s svojim prispevkom upravičeno 

priključili »galeriji« slavnih mož (Calabrese, 2006).  
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6 Renesančni avtoportreti umetnic 

Čeprav so pričele s slikanjem avtoportretov kasneje kakor moški kolegi, so se umetnice prve 

bolj množično upodabljale v samostojnih lastnih podobah. Že od renesanse naprej so razvile 

posebne upodobitve, značilne le zanje. Kljub slabšim razmeram so bile na svojem področju 

nekatere izmed njih primerljivo boljše od svojih sodobnikov (Brozello, 1998). Dejstvo, da so 

tekom renesančnega obdobja izdelovali številne kopije umetničinih avtoportretov, razkriva, da 

so bila tovrstna dela pravzaprav zelo zaželena. Morebiti še bolj od moških, kjer ni opaziti tako 

pogoste prakse avtoportretnega kopiranja (Calabrese, 2006). Gledalcem so bile lastne podobe 

všeč, ker so lahko občudovali dve ženski naenkrat: upodobitev in umetnico samo. Posebni, 

čudežni talent jo je izpostavil in ločil od ostalih pripadnic nežnejšega spola (Tinagli, 1997). 

Skupna značilnost slikark je bila, da so se upodabljale na dostojanstven in časten način. 

Avtoportreti so podobno kot časovno obdobje izjemno glamurozni, saj so se želeli ponosni 

umetniki prikazati v stilu renesančnega sijaja. V želji po njegovem dosegu so se bile umetnice 

primorane bolj striktno kakor moški kolegi upodabljati v skladu s predpisanimi pravili. Le-ta 

so narekovala primerno pozicijo, vzravnano telo, brez sukanja, prekrižanih nog ali okornih 

komolcev, izražanje čustev je bilo prepovedano. Sklepam, da jim ni bilo lahko uskladiti 

podobe prefinjene dame in umetnice, ki opravlja povsem drugačno, aktivnejšo delovno 

funkcijo, še posebno zato, ker so bile tedanje dame portretirane zelo prefinjeno in pasivno, z 

omejenim izborom predmetov, kot so npr. knjiga, pergamentni zavitek, žival ali otrok, ki so 

namigovali na spodobne vrste aktivnosti (Borzello, 1998).  

 
 
Slika 8: Jacopo Pontormo. Dama v rdeči obleki, 

1532/33 

 
 
Slika 9: Catharina van Hemessen. Portret dame, 

1551 
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6.1 Upodobitev svojega poklica  

Avtoportretno upodobitev, kjer se umetnik prikaže gledalcem ob delu v smislu: »Poglej me, to 

sem jaz, umetnik, s ponosom opozarjam na svojo profesijo,« so izumile renesančne umetnice. 

Čeprav gre za enega najpogostejših avtoportretnih motivov med umetnicami nasploh, je v 

času 16. stoletja še relativno redek. Prva avtorica naj bi bila belgijska umetnica Catharina van 

Hemessen. Avtoportret je naslikala leta 1548. Hkrati kot spodobna dama (na kar nas opomni s 

pokončno držo, brezizraznostjo, spodobno skromno obleko) in umetnica (poklic lahko 

določimo na podlagi ostalih predmetov na sliki: slikarska paleta, čopiči, slikarsko stojalo, 

slikarsko platno) nam ponosno razkriva svoj umetniški talent (Borzello, 1998). Menaše (1962) 

opozarja na družbeno spremembo umetnikove obravnave, ki je spodbudila tovrstno 

prikazovanje, še vedno pa nas utegne presenetiti, da so pričele s to obliko ravno ženske 

predstavnice. Sprašujem se, ali se je umetnica Catharina van Hemessen zavedala, da ustvarja 

nekaj povsem novega, in se zaradi previdnosti upodobila kot netipična renesančna ženska. 

Morebiti še sama ni natančno vedela, kako bi se upodobila, saj ni imela kot umetnica 

nobenega slikovnega zgleda upodobljene umetnice ob delu. Moški so imeli zavetnika svetega 

Luka, prva podoba ženske s slikarskim čopičem pa se je pojavila šele kasneje. Res je, da se je 

to zgodilo že v času prve polovice 16. stoletja, vendar slikarkam nova podoba aktivne 

umetnice ni služila v veliko pomoč. »La Pittura« oz. personifikacija slikarstva je bila namreč 

preveč idealizirana, razgaljena in neskladna z damskim vedenjem tistega časa. Niti umetnica 

Catharina van Hemessen se je ni poslužila za zgled. Ker izhaja iz severne Evrope, se sklepa, 

da ji je bila bližje upodobitev sv. Luka (Brozello, 1998). 

Ob slikarski aktivnosti se je na soroden način odločila upodobiti tudi mlada slikarka 

Sofonisba Anguissola. Za razliko od Catharine van Hemessen, je namenila večjo pozornost 

vsebini upodobljenega dela. Slika v sliki je svetlostno in površinsko bolj izpostavljena, zato je 

pozornost osredotočena na levo stran slike. S tem nas je želela umetnica overiti o 

vsestranskosti svojega talenta. Ne obvlada le portretnega slikarstva, ampak tudi 

kompleksnejše religiozne motive. Elegantno in javno je razglasila visoko mnenje o svoji 

veščini. O sebi je zapisala, da je v ravnanju z barvami enakovredna samemu Apellu. Umetnica 

se je raje enačila z antičnim slikarjem kot s slikarko, saj naj bi v 16. stoletju izgubile nekdanji 

sloves in so bile ljudem manj znane (Brozello, 1998). Kot je opazila avtorica A. Spacal 

(2014), umetnica na sliki »/…/ ni videti prevzetno, temveč je v pravi meri vsega, kar si je kot 
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6.2 Življenjepis Sofonisbe Anguissola  

Umetnico Sofonisbo Anguissola velja omeniti za zgleden primer poznorenesančne umetnice, 

ki je za časa svojega življenja požela veliko slavo in nam zapustila razpon raznovrstnih 

inovativnih avtoportretnih in portretnih upodobitev (Chadwick, 2012). Sofonisba je bila 

rojena v italijanskem mestecu Cremona, natančen datum rojstva ni znan, sklepa se, da gre za 

leto 1532. Najpomembnejšo vlogo v njenem življenju je igral oče Amilicare Anguissola, 

deželni plemič, ki si je prizadeval izobraziti svojih sedem otrok po načelu humanistike. 

Dekleta niso bila izjema, saj je verjel, da so prav tako sposobna doprinesti časti v mesto 

(Gerlings, 2007). Vseh sedem je študiralo glasbo, latinščino in slikarstvo (Heller, 2003). 

Najstarejši Sofonisbi in njeni sestri Eleni je oče priskrbel umetniško šolanje pri severno-

italijanskem portretistu Bernardinu Campiju (Gerlings, 2007). Po treh letih sta bili primorani 

učenki zaradi mentorjeve selitve s študijem prenehati, Sofonisba pa je nadaljevala 

izobraževanje pri cremonskem slikarju Bernardinu Gattiju. Pri njem se je naučila dovolj 

veščin, da je podučila svoje tri mlajše sestre in s tem častnim dejanjem služila za zgled. 

Moške umetnike je spodbujala k sprejetju večjega števila žensk v svoja izobraževanja (Heller, 

2003).  

Mladi umetnici je pomagal uspeti tudi sam Michelangelo. Sofonisbin oče si je z njim 

dopisoval in ga v njenem imenu vljudno poprosil za podporo. Kot dokaz hčerinega talenta mu 

je v prvem pismu leta 1557 predlagal, naj mu pošlje svoje slike, Sofonisba pa jih bo nato 

poslikala. Kljub temu da je bil Michelangelo podpornik ideje, je nalogo še nadgradil. Očetu je 

predlagal, naj mlada umetnica naslika motiv ihtečega fantka. Ob prejetju risbe je bil 

Michelangelo pozitivno presenečen, zaradi svoje izjemnosti pa je romala celo na dvor Cosima 

de Medici (Chadwick, 2012).  

Sofonisbin ugled je naraščal, sorazmerno z njim pa tudi mednarodna slava. Leta 1559 jo je 

želel imeti za dvorno slikarko v Madridu španski kralj Filip II. Nova služba, ki jo je pridobila, 

ni bila povezana le s portretiranjem, služila je še kot dvorna spremljevalka dvema 

zaporednima kraljičnama Anni iz Avstrije in Isabeli iz Valoisa. Kralj jo je, preden je zapustila 

dvor, leta 1570 poročil s sicilijanskim plemičem, s čimer ji je zagotovil doto, a to ni bila njena 

edina poroka (Chadwick, 2012). Mož je kmalu po poroki preminil in Sofonisba je bila 

ponovno poklicana na dvor. Med potjo pa se je zaljubila in omožila z ladijskim kapitanom 

Oraziem Lomellinom, s katerim sta se preselila v Genovo (Heller, 2003). Od takrat je ostala v 

Italiji in dočakala pozno starost. Štela jih je že čez 90, ko jo je leta 1624 v Palermu, njenem 
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zadnjem domu, obiskal slikar Anthony Van Dyck. Obisk je zanimiv predvsem zato, ker je 

skiciral njeno podobo in zabeležil umetničine besede. V pismu, ki ga je pošiljal prijatelju, je 

zapisal, da je bila njena največja žalost ta, da ji je slabovidnost preprečila slikati (Brozello, 

1998). 

Sofonisbin zapleten odnos med portretnima tradicijama severne Italije in Španije je povzročil, 

da so bila njena dela pogosto pripisana španskim ali italijanskim umetnikom tistega časa. 

Zamenjevali so jo s Tizianom, Moroniem, Da Vincijem, pa tudi z Zurbaránom in Van 

Dyckom. Podrobne analize odkrivajo, da so se njene španske portretne upodobitve, čeprav 

vsebinsko podobne, razlikovale od umetnikov, ki so delovali na dvoru v istem času. Družbni 

položaj in služba sta ji omogočila poseben privilegij, saj se je lahko z dvorjani v večji meri 

zbližala, posebna intimna povezava pa se posledično odkriva v njihovih portretnih 

upodobitvah (Chadwick, 2012). 

Pripadništvo višjega družbenega sloja ni prinašalo le ugodnosti. Sofinisbo je na nek način tudi 

omejevalo, saj se ni imela priložnosti spopasti in enakovredno tekmovati z ostalimi umetniki. 

Ker ji je bilo onemogočeno prodajati svoja dela, so bila le-ta pogosto kar podarjena. Druga 

pomanjkljivost njenega položaja je bila tudi v tem, da za večino španskih del ne moremo 

določiti avtentičnosti, saj je dvor nemalokrat naročal identične kopije že izdelanih portretov 

(Chadwick, 2012).  

Kljub slavi, ki jo je ohranila vse do 18. stoletja, je bila v naslednjih stotih letih že skoraj 

pozabljena. Tekom 19. stoletja naj bi večino del pripisali moškim umetnikom (Chadwick, 

2012). Problem izpusta umetnice se kaže tudi v pomanjkljivosti življenjepisov, v katerih so 

pisci preferirali pisati večinoma le o umetnikih, katerega spola so bili sami (Spacal, 2014). 

Tekom renesanse ne poznamo tovrstnega problema. Kljub temu da je Giorgio Vasari v 

svojem opisu življenj umetnikov podal le skope opise posameznih sodobnih umetnic, naj bi 

posvetil Sofonisbi prav posebno, detajlno mnenje o njenih dosežkih. Bil je tako navdušen nad 

slikarskimi deli, da si jih je šel leta 1566 ogledati na njen dom v Cremoni. Poudarjal je, da 

izgledajo njene slike precej žive, kakor da bi dihale (Tinagli, 1997). 
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6.3 Slikarska dela, avtoportreti  

Sofonisba Anguissola je ustvarjala avtoportretna in portretna dela skozi celotno obdobje 

svojega življenja (Brozello, 1998). Njeni portreti so sloveli po detajlni izdelavi in močni 

ekspresivnosti očesnega kontakta. Portretirala je zlasti svoje družinske člane, kot dokazno 

gradivo, da ni bila le portretistka, pa služi tudi nekaj primerov slik z religioznimi motivi 

(Heller, 2003). Svoj prvi avtoportret je naslikala stara komaj trinajst let, zadnjega pa, ko jih je 

štela že okoli devetdeset (Brozello, 1998). Bili so bistveni inštrumenti njenega delovanja, 

kakor blagovna znamka, s pomočjo katere se je promovirala, nagovarjala javnost in 

spodbujala naročila (Tinagli, 1997). Zahteve po naročilih so se začele množiti kmalu po tem, 

ko je postala mednarodno slavna (Heller, 2003). 

6.3.1 Zgodnji avtoportreti  

Mlada umetnica se ob začetku izražanja ni kaj preveč obremenjevala s predpisanimi pravili, ki 

so vladala v svetu ženske umetnosti. Na prvem avtoportretu se je namreč upodobila povsem 

sproščeno in nekonvencionalno. Trinajstletna deklica se nam prisrčno smehlja, s prstom kaže 

na starejšo spremljevalko, ki bere knjigo. Njeno obnašanje in gesta presenečata s svojo 

neposrednostjo in izzivalnostjo, kar bi utegnilo zmotiti takratno renesančno družbo. Tri leta 

kasneje se je tovrstni »napaki« izognila in se upodobila povsem drugače, saj se je v tem 

obdobju na izobraževanju pri Campiju že seznanila z vsemi pravili upodabljanja (Brozello, 

1998). 

Ko se je približevala dvajsetim, je avtoportret združila s portretom svojega učitelja. Slika 

pravzaprav sploh ne spominja na avtoportret. Ob prvem pogledu si utegnemo napačno 

interpretirati vsebino, saj se zdi, da je avtor slike njen učitelj. Le zakaj bi se namenila 

upodobiti na tako drugačen in inovativen način? Po nekaterih razlagah je s tem mentorju 

izrazila hvaležnost in spoštovanje (Brozello, 1998). A. Spacal (2014) ugotavlja, da bi lahko 

nosila slika tudi simbolni pomen slovesa oz. pričetka samostojne slikarske kariere.  

Slikarsko delo je predrzno za tisti čas, saj je združila vlogi, ki sta veljali sicer za nasprotni. 

Pasivna ženska je v podobi modela, aktivna pa se skriva v prikriti slikarkini vlogi (Brozello, 

1998). Sofinisba Anguissola naj bi se zavedala, kakšno vlogo igrajo ženske v umetnosti sicer 

in da so pogosto le »sredstvo« reprezentacije. Sama ima v umetnosti drugačno, pomembnejšo 

vlogo. Kot pripadnica nežnejšega spola je ponosna na to, kar je dosegla, zahvaljujoč 

izobrazbi, vendar svojega ponosa ne odkriva neposredno, saj se je naslikala v pasivni vlogi 

modela (Chadwick, 2012). Šele ko si pričnemo podrobneje ogledovati sliko in razlagati njeno 
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6.3.2 Intelektualka  

Umetnica v lastnih podobah ni naglašala le likovne, temveč širšo intelektualno izobraženost, 

ki jo je sporočala prek glasbenega predmeta. V renesančni družbi je bilo bolj kot slikarstvo za 

dame spoštovanja vredno obvladanje katerega izmed inštrumentov (Brozello, 1998). Tovrstno 

znanje je predstavljalo vrh umetniške lestvice, saj je nosilo večjo versko in mednarodno 

povezovalno funkcijo. Poleg tega je veljalo tudi, da je glasbena aktivnost primernejša za 

dekleta, ker je nežnejša in bolj kulturna od slikarstva (Menaše, 1962). Sofonisba je bila prva 

slikarka, ki se je upodobila ob glasbenem objektu. S tovrstnim motivom je pričela že leta 

1555, kasneje ga je ponovila v času bivanja na španskem dvoru. Takrat je namreč kraljico 

učila tudi igranja inštrumenta, zato se predvideva, da naj bi naslikala avtoportret kot zahvalo 

za doživljanje ugodne priložnosti. Neizostrena podoba v ozadju ni kraljičin portret, 

predvideva se, da gre za umetničino spremljevalko, ki ji je sledila v Španijo (Brozello, 1998). 

Sorodna renesančna avtoportreta sta naslikali tudi italijanski renesančni umetnici Lavina 

Fontana in Marietta Robusti. Medtem ko se Robustin avtoportret oblikovno približuje 

Sofonisbinemu iz leta 1555, je Fontana ponovila Sofonisbin motiv, kjer se je upodobila 

skupaj s služabnico. Domnevno gre za prvi avtoportret, ki je nastal po zgledu starejše 

umetnice. Posnemala je idejo, a se za razliko od Sofonisbe upodobila tako, da ni opozorila le 

na glasbeni talent. Z umestitvijo slikarskega stojala v ozadje prostora na sliki je gledalcu 

odkrila še prisotnost likovnega talenta in obvladanje perspektivnih spretnosti (Brozello, 

1998). 

  



 
Slika 15: Sofonisba Anguissola. A

klavikordu, ok. 1555 

 

 
Slika 17: Sofonisba Anguissola. A

klavikordu, 1561 
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Avtoportret ob 
 
Slika 16: Marietta Robusti. Av

 

Avtoportret ob 
 
Slika 18: Lavina Fontana. Avt

klavikordu s služabnico, 1577

 

 

Avtoportret, ok. 1580 

 

vtoportret ob 

77 



6.3.3 Identifikacija in skrit

Knjiga, ki bi jo sama pripisala

intelektualno razsežnost, je v s

je, da so bile knjige že od nek

tovrstno opredelitev. Umetnic

običajno usmerjena proti gleda

po identificiranju je bila očitn

način (Spacal, 2010). 

Inovativnost podpisovanja je 

redek pojav. Idejo za »kamu

upodobitev, kjer so umetnik

(Brozello, 1998). Podobni bes

avtoportretih (Calabrese, 200

imena, temveč tudi ostale bes

(Brozello, 1998). Čeprav je m

jezika, se zdi, da jih je upora

ponavljala, da je avtorica sam

(Calabrese, 2006). 

 
Slika 19: Sofonisba Anguissola. A

1554 

 

18 

iti podpisi 

ala seznamu predmetov, prek katerih je Sofon

v slikarkinih avtoportretih primarno povsem dru

ekdaj pokazatelj učenosti, vendar v njenih avt

ica ni upodobljena kot aktivna bralka. V roka

dalcu in odprta na strani, kjer se odkriva neke 

čitno močna, saj se je umetnica pogosto upod

je prišla prav v času, ko je bilo klasično pod

mufliranje« svojih podpisov je prejela iz so

niki v slike vstavljali napise za identifika

esedni napisi krasijo ozadje ali manjše predm

006). Stavki se razlikujejo, po navadi ne vse

esede, s katerimi je naglašala svoj talent, sta

 morebiti le sledila splošnim renesančnim tren

rabila z namenom poudarjanja avtorstva. Nep

ama, saj ni želela, da se njena dela zamenjuje

 

Avtoportret, 

 
Slika 20: Detajl slike Avt

onisba izražala svojo 

drugega pomena. Res 

avtoportretih izgubijo 

kah ima knjigo, ki je 

ke vrste podpis. Želja 

odabljala na tovrsten 

č odpisovanje še dokaj 

 sodobnih portretnih 

kacijo portretirancev 

mete na umetničinih 

sebujejo le lastnega 

status in kraj bivanja 

č endom po afektiranju 

eprestano je namreč 

uje z drugimi slikarji 

 

vtoportret, 1554 



Slika 20 prikazuje zap

seipsam, fecit, 1554« (

Anguissola, neporočena 

 

 

 
Slika 21: Sofonisba Anguissola

1556 

 

 

 

Slika 22 prikazuje zap

Sophonisba Angussola v

prevodu: »Sofonisba Ang

svojo roko.«  
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apis z Avtoportreta, in sicer: »Sophonisba 

(Brozello, 1998, str. 49), kar v prevodu p

č a devica, je to naslikala sebi, 1554.« 

 

ola. Avtoportret, 

 
Slika 22: Detajl slike Avt

apis z Avtoportreta, in sicer: »Speculo de

 virgo ipsius manu ex« (Calabrese, 2006, str. 2

nguissola iz Cremone, devica, je naslikala to

a Angussola, virgo, 

pomeni: »Sofonisba 

 

vtoportret, 1556 

depictam Cremonae 

r. 230), kar pomeni v 

to sliko v ogledalu s 
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Slika 23: Sofonisba Anguissola. Avtoportret, 1552 

 

Na Avtoportretu Slike 23 je v ozadju zapis, ki bi se v angleščini glasil: »Sofonisba 

Anguissola, Cremona, painted this at 20« (Brozello, 1998, str. 49), pomeni v prevodu: 

»Sofonisba Anguissola, Cremona, naslikala to pri dvajsetih«  

 

Nedvomno je imela umetnica o sebi visoko mnenje. Ne predstavlja se vzvišeno, temveč 

samozavestno in umirjeno. Že od samega začetka življenja jo je namreč bodril in navdajal s 

pogumom njen oče. Dobila je vero v uspeh, da je lahko kljub pripadnosti ženskemu spolu 

sposobna uspeti v poklicu, ki je veljal za pretežno moškega. Na intelektualno nadarjenost in 

vrhunske sposobnosti je bila tako zelo ponosna, da jih je želela sporočiti prek avtoportretov 

prav vsem, vendar ne na silo, temveč korektno in prikrito, na način, kot se spodobi le damam. 

Prepričana sem, da se je Sofonisba zavedala okoliščin, ki sicer umetnicam niso bile ravno 

naklonjene. Zgodilo se je na primer, da so številna dela pripisovali umetnikom, četudi so bile 

na sliki podpisane umetnice, saj jih do 17. stoletja pogosto niso priznavali za uradne avtorice 

(Calabrese, 2006). Za časa svojega življenja se Sofonisba ni srečevala s tovrstno težavo, se je 

pa verjetno zavedala, da se mora pisno označiti, če želi ohraniti informacijo za sledeče 

generacije. Podobni prikriti »podpisi« se pojavljajo na mnogih avtoportretnih upodobitvah 

renesančnih umetnic. Ne vemo zagotovo, ampak povsem verjetno je, da sta si umetnici Lucia 

Anguissola in Lavina Fontana po zgledu Sofonisbe izposodili prakso razkrivanja svojega 

avtorstva (Brozello, 1998). 



 
Slika 24: Lavina Fontana. Avtopo

kipi, 1579 

 

6.3.4 Starost in mladost  

Upodobitev ob prisotnosti sta

Razlogi za to se skrivajo v 

Spremljevalka je po nekaterih

poudarjanja njene mladosti, 

nasprotje vsemu tistemu, kar p

in zunanja lepota sta bili namr č

bi ob tem ohranile umirjenost i

Sofonisba je v avtoportretih po

sedi vzravnano, kožo pa zakr

(Spacal, 2014). Kljub temu ni

upodabljala z okrasjem ali na 

slikarkino vlogo, se je pa name

morebiti povsem naključno iz

času. Obraz je namreč ovalen

(Chadwick, 2012). Zaradi več

Osvetljene komponente sporoč

informacije o zunanjem videz
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portret z majhnimi 

 
Slika 25: Lucia Anguissola.

1557 

tarejše ženske velja za naslednjo inovacijo ren

v popularnosti življenjske teme, ki zadeva 

rih interpretacijah ob Sofonisbini podobi nas

i, lepote, dostojnega vedenja in nadarjenost

r predstavlja podoba mladega dekleta (Brozell

mreč čaščeni, zato so umetnice iskale načine, k

st in spodobnost (Calabrese, 2006). 

 poudarila predvsem svojo notranjo lepoto. Obn

kriva s spodobno in preprosto obleko, ki ne

 ni pozabila na pomen zunanje lepote. Res je,

na primer razkošno pričesko, saj bi bilo to v n

mesto temu posvetila lepoti obraza. Svetlostno 

č  izpolnila nekaj estetskih idealov, ki so prevla

č len, svetle polti in las, obrvi so lepo ukrivlje

ečje svetlosti pridejo do izraza tudi roke in up

ročajo bistvene podatke, ki jih je želela prenes

ezu in sposobnostih, ki služijo umetničini ide

 

. Avtoportret, ok. 

renesančnih umetnic. 

a minljivost lepote. 

aslikana z namenom 

sti. Odkriva se kot 

ello, 1998). Notranja 

kako ju naglasiti, da 

bnaša se damsko, saj 

ne vzbuja pozornosti 

je, da se umetnica ni 

 neskladju z aktivno 

o ga je izpostavila in 

vladovali v tedanjem 

ljene, oči pa iskrive 

upodobljen predmet. 

esti gledalcem: to so 

č identifikaciji (Spacal, 



2014). Poudarek posveča pri

odseva tudi v ponavljajoči obra

Sofonisba je sledila pravilom

obremenitvam čedalje slabšega

naziv prve umetnice, ki nam 

naslikala v starosti blizu 80 

španskega prestolonaslednika 

se klanja veličanstvu in mu iz

in presenetljivo jasen pogled, k

Sprašujem se, kakšen je vzro

zadnjem avtoportretu še bolj m

detajlnega slikanja ali pa se j

starosti je bila namreč pogosta

ki bi določalo težnjo po izvedb

da so se umetnice pomlajeva

konvencijam, ki so jih ohranja

 
Slika 26: Sofonisba Anguissola. A

1610 

22 

č rikazu plemiškega porekla in izobraženosti, 

č brazni potezi velikih oči in širokega čela (Tinag

lom upodabljanja vse do visoke starosti, k

ega vida še vedno dovolj moči za ustvarjanje. S

m je razkrila svojo podobo v poznih letih. Av

0 let, je služil namenu opravičila zaradi izos

a Filipa III. V sliko je prikrito vstavila napis p

 izkazuje vdanost. Temu primerna sta njena el

, ki ga je ohranila celo v zadnjem samoprikazu

rok za pomlajevanje in zakrivanje gub, saj s

lj mladostna. Morebiti ji je slabovidnost prepreč

e je pomladila namenoma. Pomlajevanje in z

č sta praksa med umetnicami, čeprav ni obstajal

edbi tovrstnega dejanja (Brozello, 1998). Povse

vale nezavedno, saj so bile vajene že zgod

jale atraktivne za gledalce. 

 

Avtoportret, ok. 

 
Slika 27: Sofonisba Anguissol

1620 

ti, ki se navsezadnje 

č agli, 1997). 

 ko je imela kljub 

. S tem si je prislužila 

Avtoportret, ki ga je 

ostanka na kronanju 

s posvetila, s katerim 

elegantna drža telesa 

zu (Calabrese, 2006).  

j se zdi Sofonisba v 

prečevala sposobnost 

 zakrivanje dejanske 

jalo napisano pravilo, 

sem verjetno bi bilo, 

odaj slediti lepotnim 

 

ola. Avtoportret, ok. 
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6.4 Vloga žensk v renesančni družbi  

V bogati, dominantni moški družbi se je bilo ženskam težavno izpostavljati in uveljavljati 

svoje pravice (Chadwick, 2012). Izključene so bile iz vseh zadev (mestnih, političnih, 

upravnih, gospodarskih, umetniških), ki so predstavljale del javne podobe družbe. Izjeme so 

bile le nekatere vdove pomembnih knezov, v glavnem pripadnice višjega razreda, ki naj bi 

sodelovale v omejenih področjih zunanjega gospodarstva. Ženske sicer niso sklepale tržnih 

poslov ali se ukvarjale z upravljanjem denarja (Castan, Aymard, Collomp, Fabre in Farge, 

1989). 

Tudi tiste, višjerazredne posameznice, so imele glavno domeno na področju vodenja 

gospodinjstva in bile vezane na dom (Castan idr., 1989). Vzrok bi lahko povezali z vse večjo 

privatizacijo družine, ki je nastala kot posledica usmerjenosti interesov v državo in njenemu 

bogatenju, s čimer se je spremenila tudi vloga ženske v družbi (Hoffman, 1996). Na splošno 

naj bi imele čedalje manj pravic in bile pregnane na rob družbe, kjer so se ukvarjale z lažjimi 

dejavnostmi. Ker so jih kljub »odobravanju« vse bolj prikrito odvračali od izobrazbe in 

poklicev, ki so zahtevali več spretnosti in javnega izpostavljanja, ženskam pogosto ni 

preostalo drugega, kot da se po večini podajo v samostansko ali zakonsko življenje 

(Chadwick, 2012). 

Omenjene preventivne poteze so bile nujne za družbene veljake, željne trdne prihodnosti, ki bi 

jo utegnila izobražena ženska spremeniti, kar pa je predstavljalo hudo grožnjo. Ženske so si 

zatorej skušali čim bolj podrediti z omejitvami in predpisi, ob tem pa jim je na pomoč 

priskočila tudi sodobna literatura, ki so jo pisali v ta namen. Italijanski pisatelji, kot je npr. 

Leon Battista Alberti, so pisali o tem, kako naj ženska izgleda, kakšno vedenje je primerno, da 

ostane čista, skromna in zvesta, kako mora poskrbeti za svojo družino itd., može pa 

nagovarjali, naj jih nadzorujejo in jim ne zaupajo preveč, saj so namreč nezaupljiva bitja, 

nagnjena k izdajanju skrivnosti (Chadwick, 2012). 

Burckhardt (1963), prvi renesančni zgodovinar svojega časa, je bil drugačnega mnenja. 

Opozarjal je, da razmere sploh niso bile tako enostranske, kakor so jih interpretirali ostali 

avtorji. Renesančne ženske niso bile manjvredne od moških. To je veljalo zlasti za 

posameznice višjih družbenih razredov, saj so bile učene enako kakor moški, njihova 

osebnost pa je bila izoblikovana do popolnosti. Očitno je, da se je naraščajoč pomen 

individualnosti in samostojnosti prenesel tudi na pripadnice nežnejšega spola. To je veljalo 

zlasti za renesančne Italijanke, saj se tiste iz ostalih področij v glavnem niso javno 
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izpostavljale v tolikšni meri. »Največja pohvala, ki so jo lahko bile deležne znane renesančne 

Italijanke, se je glasila, da imajo moškega duhá in moško nrav« (Burckhardt, 1963, str. 288). 

V primeru, da je to držalo, se sprašujem, čemu se je morala pohvala ženske ujemati ravno z 

moškimi osebnostnimi značilnostmi. Če so bile ženske res enakopravne, jih po mojem mnenju 

ne bi bilo treba primerjati z lastnostmi drugega spola, ki so očitno boljše in višje cenjene.  

Dandanes se ne držimo več izključno Bruckhardtovih interpretacij, ker so ga prehitele nove 

raziskave in opažanja. Leta 1970 so ga začele v večjem številu zavračati feministke, ki so 

opozarjale na pomanjkljivosti in prezrte vidike realnosti (Chadwick, 2012).  

6.4.1 Gospodinjstvo in zakonsko življenje 

Najprimernejši poklic za ženske, vezan na gospodinjstvo, je pomenil služenje vsem tistim, s 

katerimi si je delila dom in srce. Igrala je vlogo žene in matere, kot so je potrjevali meščanska 

družba, cerkev in njen gospodar (Castan idr., 1989). Le-ta jo je s svojo avtoriteto vzgojil v 

gospodinjo, ki je navajena pokorščine in delavnosti (Burckhardt, 1963). Izgled in ženino 

vedenje sta bila namreč indikatorja moževega statusa. Ker se je brezdelje in nekoristnost 

enačilo s prekletstvom, ki ga je doletelo (Hufton, 1997), je bilo ključno, da je usmerjal ženo s 

toliko avtoritete, kolikor je je potrebovala za izvršbo svojih opravil (Castan idr., 1989). 

Ženske so morale biti vseskozi moralno vodene, saj so veljale za šibke in popustljive (Tingali, 

1997). V zameno vodenja je nato gospodar pričakoval poštenost, skromnost in predanost 

(Castan idr., 1989). Nič čudnega, ko pa je bila glavna zahteva ženske v 15. stoletju poslušnost 

svojih staršev in pokora možu, sekundarna zahteva pa sta bili spodobnost in poštenost. Katera 

koli oblika izdajstva je bila resneje obravnavana od prekrška, ki ga je udejanjil moški 

(Tingali, 1997). 

Skupaj z moškimi so tudi ženske prispevale k stabilnosti in organizaciji mesta, samo poslušne 

so morale biti in igrati vlogo, ki jim je bila dodeljena (Tingali, 1997). Večjo mero svobode in 

moči so uživale predvsem pripadnice srednjega in visokega razreda. Nevesto je ščitila 

poročna pogodba z doto, ki jo je prejela od svoje družine (Castan idr., 1989). Višja kot je ta 

bila, »boljše« prihodnosti zakonskega življenja in sklepa novega zavetništva je omogočila 

posameznici (Hufton, 1997). Z njeno pomočjo je lahko uživala tudi določeno mero 

neodvisnosti in moči nad upravljanjem lastnega imetja, kot je na primer določanje oporoke 

(Castan idr., 1989). 



Neodvisnost ni bila nikoli pop

se je, da je moški žensko dolž

Bila naj bi ekonomsko odvis

veljalo le za pripadnice delav

celo takrat, ko so bile že poroč

celoti preživljati sam, je bil v d

6.4.2 Portretno upodabljan

Družbena obravnava žensk se

so jih vse do konca 15. stoletj

omenjeno prakso opustili hit

portretov (Chadwick, 2012). 

razmerje med gledalcem in 

(Tinagli, 1997). 

 
Slika 28: Pisanello. Mlada dama 

ok. 1433 

 

Ženske so nadaljevali upodabl

tovrsten prikaz tiči v podrejen

takšno vedenje preveč neprime

(Chadwick, 2012). P. Tinagli
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opolna, saj družba ni podpirala tovrstnega kon
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itreje na primeru čedalje bolj popularnih m

). Nove oblike portretov so omogočale dru
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a družine Este, 
 
Slika 29: Domenico Ghirlanda

Tornabuoni née Albizzi, 1488

bljati v profilu še skoraj stoletje kasneje (Tinga

enem družbenem položaju. Ženske gledalca ne 

č merno in arogantno, lahko pa so predmet anali
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oncepta. Pričakovalo 
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alize oz. občudovanja 

lijanskih renesančnih 



žensk odraža želja po ohranitv

poosebljale. Predstavljene so 

idealne osebnosti. Namen s

karakterja, temveč družbeno

spominjanja gledalca in poto

ženske ključne za njegovo 

premoženja in časti (Chadwick
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moč in pogum. Omenjene last

zlasti za moško populacijo. 

izraznimi sredstvi. Ker je um

shematski prikaz (West, 2004

vidika, saj so lahko tako izko

estetsko zaobljenega čela pa d

posredovana na različne način

za manjše razlike v oblikah fri
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1997). 

 

 
Slika 30: Piero di Cosimo. Simon

ok. 1520 
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itvi osebnostnih vrednot in družbenih idealov, 

so spodobne, poslušne, čedne ženske, ki poo

 slikarjev ni bil prikazati njene individual

no vrednost. Družinsko poreklo so pouda
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o ohranjanje, so veljale za simbol oz. indi

ick, 2012). 
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. Profilna upodobitev žensk je bila zato po
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Slika 31: Detajl slike Simonett
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Fizična lepota ženske je postajala vse bolj modna in idealizirana proti koncu 15. stoletja. O 

njej so pisali pesmi, literarna besedila in jo upodabljali v slikah. Lepota, kot podoba 

posamezničine popolne notranjosti, je bila navadno izmišljena in ni predstavljala specifičnega 

modela. Šele tekom 16. stoletja so profilne upodobitve dokončno prepustili novim, pol- ali 

tričetrtinskim portretnim oblikam. To so bile spremenjene podobe, z večino odkritega obraza, 

s katerim so upodobljenke lažje komunicirale in vzpostavljale stik z gledalcem. Slikarsko delo 

je bilo naslikano tako živo, da je manjkalo le še upodobljenkino govorjenje. K vse večjemu 

naturalističnemu upodabljanju je pripomogla tudi izboljšana oljna tehnika (Tinagli, 1997). 

Oblike novih ženskih portretov, ki so jih slikali beneški umetniki, kot so Giorgone, Tizian in 

Palma Vecchio, so pravzaprav proti pričakovanju še vedno manj individualizirane kot moški 

portreti, ki so jih slikali omenjeni avtorji v istem času. Občutek, da gre zgolj za modele oz. 

neindividualizirane posameznice, potencirata anonimnost upodobljenk in idealizirana lepota. 

Le-ta je bila kdaj združena še z erotičnostjo, zato so jih zgodovinarji interpretirali tudi kot 

prostitutke. Obstaja razlog za tovrstno prikazovanje. Ženske so idealizirali, saj so bile še 

vedno pogosto del poetičnih in literarnih portretov, ki so služili neki vrsti ilustracije. Tovrstni 

portreti lepotic so postali tekom 17. stoletja že zelo popularni širom Evrope. Zbirati so jih 

pričeli bogati plemiči, svoj hobi pa oplemenitili z ustanavljanjem portretnih galerij in 

privatnih kolekcij (West, 2004). 

Podoba ženske je bila reducirana na vlogo objekta, namenjenega občudovanju in užitku. 

Zgleden primer je Tizianova upodobitev »La Belle«. Gre za prvi dokumentiran portret, ki je 

bil prodan kot podoba prelepe idealizirane neznane posameznice, ki izgleda kot sama 

alegorija lepote. Njena zunanjost se sklada z neoplatonističnimi tendencami 16. stoletja, saj so 

poudarjeni bolj kot notranji, čutni lepotni ideali (Chadwick, 2012). O plemkinji ne izvemo nič 

drugega, kakor da je bogata in lepa, sicer pa lahko ob pozornejšem opazovanju spoznamo tudi 

njeno pobožnost. Zunanji izgled bi lahko hitreje kakor z vernostjo povezali z erotičnostjo, saj 

predstavljajo najbolj izpostavljen del telesa razgaljena ramena in prsi. Žensko telo v umetnosti 

je postajalo čedalje bolj erotiziran in popularen predmet obravnave. Umetniki so se povsem 

odrešili decentnosti in pričeli oživljati erotiko celo s slikanjem aktov za razliko od umetnic, ki 

si česa takega še umisliti niso smele (Spacal, 2010). 

Ob primerjavi vsebinsko in kompozicijsko sorodnih portretov »La Belle« in Sofonisbine 

»kraljice Ane iz Avstrije« lahko opazimo številne razlike. Skromnost okrasja in oblačila 

Sofonisbine kraljice ter resnobnost njenega izraza so me sprva napeljali na napačno 
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Slika 32: Tizian. La Bella,
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Slika 34: Sofonisba Anguissola. Bernardino Campi slika Sofonisbo Anguissola, ok. 1550 

 

Za primer razlike med portretno upodobitvijo renesančne ženske in umetničinim 

samoprikazom bi lahko navedli predhodno opisano slikarsko delo slikarke Sofonisbe, kjer se 

je upodobila kot produkcija svojega učitelja. Naslikala se je v vlogi pasivnega objekta 

reprezentacije, in sicer na način, kot bi jo utegnil upodobiti kateri koli renesančni umetnik 

moškega ali ženskega spola (Brozello, 1998). Poudarjeni statusni simboli, kot so nakit, 

razkošna rdeča obleka z zlatimi vezeninami, visok ovratnik in urejeni lasje, bi se hitreje kakor 

v njenih avtoportretih kazali v portretih ostalih žensk, ki jih je slikala (Spacal, 2010). 

6.5 Umetniško izobraževanje in poklic umetnice  

Ženske so bile svoje izobrazbe in uveljavljanja sprva deležne le znotraj samostanov, ki so jim 

omogočali podporo in zavetništvo. Krščansko samostansko življenje je bilo umetnicam 

naklonjeno, zato ne preseneča, da so bile v času 15. stoletja to predvsem nune. V času 

cerkvene reforme je sledila sprememba, kjer so odrinili samostane stran od velikih mest in jih 

izolirali, glavni voditelji umetniške proizvodnje pa so postali meščanski cehi moškega spola, 

ki so se raje kot za pobožne umetnice zanimali za donosnejše moške predstavnike. Vloga 

cehov in umetnikov se je s časom spreminjala in izboljševala, vseskozi pa so ostajali na čelu 

umetnostne proizvodnje (Chadwick, 2012). Veliko mero moči in nadzora v svetu umetnosti 

jim je omogočalo lastništvo umetniških ustanov in delavnic. Samostojno so se lahko odločali 
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glede poteka in pogojev za vstop v izobraževanje, zato ne preseneča, da jim je bilo le-to 

dostopnejše. Izobrazbo so pridobivali v rokodelskih delavnicah ali na akademijah, ker pa so 

imeli tudi večje možnosti potovati, so se tako spoznavali s širšim svetom umetnosti in 

poglabljali svoja znanja (Brozello, 1998). Na akademijah je potekal zanje študij po 

standardiziranem vzorcu. Sprva so se učili prerisovanja risb in grafik, nato odlitkov in 

kiparskih (predvsem antičnih) del, ko pa so pridobili dovolj znanja, so se lahko lotili slikanja 

po opazovanju živih modelov. Slednja dejavnost je bila vse od 16. pa do 19. stoletja za 

pridobitev umetniške akademske izobrazbe ključnega pomena, saj so le tako razvili dovolj 

spretnosti za slikanje visokorangiranih in s tem cenjenih mitoloških in zgodovinskih motivov 

različnih tematik (Tavčar, 2006). 

Izobraževanje žensk je potekalo nekoliko drugače. Na ogromno razliko opozarja že samo 

dejstvo, da so imele vse do druge polovice 19. stoletja le redke posameznice priložnost 

institucionarnega umetniškega izobraževanja. Poklic umetnic je postajal sicer sprejemljivejši 

in dostopnejši že v času 16. stoletja predvsem zaradi vpliva novih renesančnih idej o širjenju 

edukacije in podobnih protireformacijskih teženj (Brozello, 1998). Kljub temu da so se pričele 

evropske akademije v tem obdobju počasi oblikovati, ženskam še zdaleč niso bile naklonjene 

(Tavčar, 2006). Posameznice, ki so izhajale iz bogatih družin, kjer so se zavedali pomena 

izobrazbe, so bile šolane doma ali v samostanih, lahko pa so jih poslali tudi na učenje 

umetnosti h kateremu že uveljavljenemu umetniku. Manj svobodne izbire so imela dekleta, ki 

so se rodila v srednjerazredni umetniški družini. Pomenile so dodaten par rok pri opravljanju 

družinskega posla. Očetje so vodili doma delavnico, hčere pa so jim skupaj z ostalimi 

pomočniki pomagale pri opravilih (Brozello, 1998). To niso bile vajenke, ki bi lahko kasneje 

prevzele družinski posel, temveč le pomočnice. Ker je bila njihova vloga primarno vezana na 

gospodinjstvo, so očetje navadno zapustili atelje kar enemu izmed svojih učencev. V primeru, 

da se je le-ta kasneje namenil poročiti z mojstrovo hčerjo, mu je lahko po želji še vedno 

pomagala (Kovič, 2012). 

Tovrstni načini pridobivanja znanja so predstavljali ženskam osnovo za nadaljnje umetniško 

udejstvovanje (Tavčar, 2006). Na redke primere umetniškega študija žensk naletimo mnogo 

kasneje. Deležne so ga lahko bile le posameznice, ki so izhajale iz bogate eminentne družine, 

ki jim je lahko finančno omogočila študij (Brozello, 1998). Tako se je godilo umetnicama 

Mary Moser in Angelici Kauffmann, ki sta bili od leta 1768, v času ustanovitve britanske 

kraljeve akademije, prvi in dalj časa edini članici. Vstop sta jima priskrbela očeta, ena izmed 

pomembnih tvorcev akademije. Kljub privilegiju in slavi, ki sta ju bili deležni kot zelo dobri 
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umetnici, jima vodstvo ni omogočilo enakovrednega poteka študija in obravnave kakor 

ostalim, kar se odraža na detajlu slike umetnika Johanna Zoffanyja z naslovom Akademiki 

kraljeve akademije (1771–72). Avtor je portretiral vse člane akademije v prizoru, ko 

praznujejo njeno ustanovitev. Upodobljeni so v ateljeju, razporejeni tako, da obkrožajo dva 

moška modela. V ozadju se kažejo odlitki oz. kiparski študijski modeli in dva ženska doprsna 

portreta na desni strani slike. Gre za članici akademije, upodobljeni kot nepomemben 

predmetni okras na steni, za katerega sem sprva pomislila, da je pripomoček za učenje ali pa 

produkt katerega izmed akademskih članov. Sliki se podobno kot ostali kiparski odlitki zlijeta 

z ozadjem. Upodobljeni v portretu, manjvrednem slikarskem motivu sta umetnici pravzaprav 

posredno stigmatizirani. Izvzeti sta prisostvovanju enemu izmed ključnih faz umetniškega 

izobraževanja, ki se odvija na sliki. Možje se pogovarjajo o umetnosti, katere vrhunec lahko 

dosegajo le sami vse do leta 1893 (Chadwick, 2012). Od takrat naprej so se lahko končno 

učile tudi slikanja po modelu, ki pa seveda ni smel biti popolnoma razkrit, ker bi bilo to 

preveč nespodobno (Nochlin, 2004). 

 

 

Slika 35: Johann Zoffany. Akademiki kraljeve akademije, 1771–72 

 

Vselej pa so obstajale tudi takšne posameznice, ki se niso pustile podrejati sistemu. Med njimi 

je bila tudi prej omenjena Kauffmannova, ki se je uspela kljub temu naučiti vseh veščin, ki so 

jih obvladali moški kolegi. Ker sistem ni prepovedoval najemanja modelov, je to tudi storila, 

čeprav se je s tem »sramotnim« početjem onečastila. Bodoče umetnice, ki se niso želele 
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izpostavljati v tolikšni meri kot Kauffmannova, so se držale izključno nepopolnega 

akademskega principa učenja. Načeloma so se lahko učile le s prerisovanjem grafik, risb in 

slikanjem mavčnih odlitkov ali kiparskih del. Zanje so bili rezervirani nižjerangirani 

vsakdanji prizori, zaradi česar so se večinoma posluževale motivov tihožitij, pokrajin, 

portretov in avtoportretov (Tavčar, 2014). Navsezadnje se je njihovo delo ujemalo s 

pripisanimi osebnostnimi lastnostmi. Ženske so označevali za skrbne, precizne, pazljive in 

marljive, kar je bližji oris procesu slikanja katerega izmed »lažjih« slikarskih motivov 

(Tavčar, 2006).  

L. Tavčar (2014) navaja, da je bila prepoved enakovrednega načina učenja posledica 

družbenega prepričanja, da je za žensko nemoralno, če si ogleduje in slika goloto, saj so v 

šolah večinoma pozirali moški modeli. Po drugi strani pa so predstavljale oviro, saj naj bi s 

svojo pojavnostjo povzročile slabšo koncentracijo ostalim moškim učencem in modelom. 

Vzrok nedostopnosti izobraževanja leži torej po mnenju avtorice povsem drugje in ni povezan 

z namerno stigmatizacijo. Vseeno menim, da je šlo tudi za namerno odvračanje žensk od 

izobraževanja, saj so bile moškim podrejene. Po poroki so postale moževa last, zato se je 

lahko svobodno odločal o prihodnosti njene poklicne kariere (Brozello, 1998). M. Sonnet 

(1997) ugotavlja, da se je količina izobraževanja, namenjenega ženskam med letoma 1500 in 

1800, sicer povišala, kakovost pa je ostala ista, kar kaže na to, da se vloga žensk v družbi ni 

drastično spremenila. Glavnina učenja je bila povezana z vodenjem gospodinjstva, pobožnimi 

manirami in ročnimi spretnostmi. Učni načrt je bil omejen in obsegal le najnujnejša znanja, ki 

so jih obravnavali hitro in površno. 

Zanimivo je, da so se problema izobraževanja zavedali že v renesansi, a so bile žal te ideje še 

preveč moderne za takratno družbo, da bi se lahko uveljavile (Brozello, 1998). Zgodovinar, 

arhitekt in slikar Giorgio Vasari je bil navdušen nad takratnimi umetnicami in njihovimi 

dosežki še posebej zato, ker je opazil, s kakšnimi problemi so se morale soočati. Pri neki 

umetnici, opatinji samostana v Firencah z imenom Plautilla Nelli, je na primer opazil, da je 

specializirana le na portretnem področju in bi bila veliko boljša, če bi se imela priložnost učiti 

po modelu. Njena dela kažejo potencial, da bi lahko z malo truda hitro napredovala in 

ustvarjala čudovite stvari, tako kot jih moški. Kljub pozitivnemu stališču glede umetnic se je 

podobno kot ostali renesančni pisci strinjal, da so to t. i. čudeži narave, torej zgolj izjema. Ne 

govorimo o naravni obliki talenta, saj za žensko še vedno ni bilo naravno postati umetnica. 

Družba je verjela, da imajo manjše intelektualne sposobnosti in so zato nezmožne 

premagovanja težavnosti slikanja ali pa sledenja treninga (Tinagli, 1997). 



33 

Kar preseneča, so določena mesta, ki so kljub slabim izobraževalnim razmeram sicer 

podpirala umetniško izobraževanje žensk v večji meri kot druga. Takšno je bilo na primer 

italijansko renesančno mesto Bologna, ki je slavilo po večstoletni tradiciji izobraževanja, 

kasneje v 18. stoletju naj bi imela podobna pozitivna stališča tudi Francija, ampak to še ne 

spremeni dejstva, da niso bile deležne enake obravnave in možnosti študija (Brozello, 1998). 

Čeprav je bilo v Franciji sicer primerljivo več študentk, ki so obiskovale umetniški študij, 

navadno niso uspele ali nadaljevale s tovrstnim poklicem. Razlogi tičijo v tem, da se 

enostavno niso počutile dovolj kompatibilne, saj so bile brez širše družbene podpore in 

ustreznega oblikovnega znanja (Nochlin, 2004). F. Brozello (1998) opozarja celo na občasno 

navidezno vabljenje k šolanju, saj si je vodstvo pridrževalo pravico omejitve števila mest ob 

prevelikem interesu učenk.  
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7 Zaključek  

Umetniško obdobje renesanse me je že od nekdaj navdihovalo s svojo inovativnostjo in 

naglimi spremembami, ki so »preobrazile« različne dele družbe. Zanimiv se mi zdi zlasti 

umetniški razvoj, ki je postajal vse pomembnejši za družbeno obnovo, in prikaz njenega 

bogastva. Zdi se mi, da je v trenutku povzdiga umetnikove vloge v družbi opaziti, kako so 

želeli v umetnosti zavladati moški. Vsak je želel postati genij in delovati v dobrobit mesta ter 

njegove časti. Umetnice so sicer podpirali in spoštovali, vendar to niso bile naravno 

talentirane posameznice, temveč slučajno čudežni primerki. Navidezno odobravanje je maska, 

ki zakriva dejansko stanje žensk, ki so želele postati umetnice, enakovredne moškim. Položaj 

žensk v umetnosti ni bil ravno idealen, saj so bile omejene s pravili upodabljanja, izborom 

slikarskih tem, izobrazbenimi možnostmi in raznimi družbenimi stereotipi.  

Ob spoznavanju in analiziranju renesančnih avtoportretov žensk sem spoznala, da nam 

sporočajo več, kot bi si lahko ob prvem pogledu predstavljali. Avtoportreti so bili res njihova 

domena, presenetili pa so me zlasti zato, ker so jih umetnice povzdignile iz navidezno nižjega 

ranga. Kljub vsem omejitvam in predpisom so se namreč upodabljale zelo inovativno. Prek 

lastnih podob so opozarjale na širše talente in znanja, ki jih v družbi navadno niso povezovali 

z umetnicami in ženskami nasploh. Zdi se mi, kakor da so se ravno zaradi podrejenosti še bolj 

potrudile s poudarjanjem svoje nadarjenosti in sporočale, da so intelektualke, sposobne 

ustvarjati tudi višjerangirane motive. Na svoja dela so se pogosto ponosno podpisovale, saj so 

želele opozarjati, da so umetnino naslikale same. To so storile na umirjen način kot se spodobi 

za dame, saj so še zmeraj upoštevale vsa estetska pravila in dogovore upodabljanja. 

Zanimivo je tudi to, kako so se za razliko od umetnic tedaj upodabljali umetniki in kako so 

portretirali ženske za razliko od tega, kako so tedaj umetnice videle sebe. Opazne so ogromne 

razlike, ki potrjujejo neenakost spolov in podrejenost žensk v družbi. Moški so pogosto 

gledali nanje kot na predmet občudovanja. Podobe so pasivne in izpolnjujejo idejo idealne 

posameznice, ki je lepa, pobožna in ubogljiva. V zgodnejših primerih so bile to še dolgo 

profilne upodobitve žensk, ki so me presenetile zlasti v tem, da jih večina gleda v levo smer. 

Sprašujem se, ali je bil to morebiti simbol prepovedi steremenja v prihodnost ali k napredku.  

Ob proučevanju konteksta in analiziranju avtoportretov sem se naučila marsikaj novega in se 

seznanila z umetnicami, katerih imen nisem nikoli slišala. Sprva sem naštela komaj kakšno, ki 

bi bila na podlagi opusa del in dosežkov primerljiva s katerim izmed velikih umetnikov. Med 
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spoznavanjem umetnic in položaja žensk v tedanji družbi sem spremenila pogled nanje in 

menim, da bi ga tudi ostali, če bi le imeli to priložnost. Ne spomnim se, da bi tekom osnovne 

ali srednje šole pri umetniških predmetih sploh obravnavali katero izmed umetnic. Če bi bile 

enakopravne moškim slikarjem, se kaj takega po vsej verjetnosti ne bi zgodilo. Nanje bi 

gledali z enakim spoštovanjem in občudovanjem kakor na vse talentirane moške predstavnike 

visoke umetnosti. 
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9 Slikovno gradivo 

Slika 1: »GUDA«, inicialka z ženskim avtoportretom, rokopis, 12. stoletje. Pridobljeno s 
https://medievalbooks.files.wordpress.com/2014/09/frankfurt-staatsbibliothek-ms-barth-
42.jpg  

Slika 2: Marcia, 1402, iluminacija Boccaccijevega rokopisa »On Famous Women«. 
Pridobljeno s 
https://i.pinimg.com/originals/b6/d0/9c/b6d09cabcb6653dda818bb5d1f436108.png  

Slika 3: Albrecht Dürer, Avtoportret v trinajstem letu starosti, 1484. Pridobljeno s 
http://cdn8.openculture.com/wp-content/uploads/2013/07/durer-self-portrait-at-the-age-of-
thirteen.jpg  

Slika 4: Albrecht Dürer, Avtoportret, 1498. Pridobljeno s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Selbstportr%C3%A4t%2C_by_Albrec

ht_D%C3%BCrer%2C_from_Prado_in_Google_Earth.jpg 

Slika 5: Titian, Avtoportret, ok. 1550. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Self-
portrait_of_Titian.jpg/770px-Self-portrait_of_Titian.jpg 

Slika 6: Antonis Mor, Avtoportret, 1558. Pridobljeno s 
http://cfile25.uf.tistory.com/image/1736DD124A8AB356999575  

Slika 7: Parmigianino, Avtoportret v konveksnem ogledalu, ok. 1524. Pridobljeno s 
http://www.jet.sk/data/MediaLibrary/articles/10524/parmigianino-zdroj-wikimedia.jpg  

Slika 8: Jacopo Pontormo, Dama v rdeči obleki, 1532/33. Pridobljeno s https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/22/e1/41/22e1410e1911cbfab0c070e4ee8c5607.jpg  

Slika 9: Catharina van Hemessen, Portret dame, 1551. Pridobljeno s 
https://www.nationalgallery.org.uk/server.iip?FIF=/fronts/N-4732-00-000015-WZ-
PYR.tif&CNT=1.0&WID=800&HEI=800&QLT=85&CVT=jpeg  

Slika 10: Sofonsiba Anguissola, Avtoportret slikanja Device Marije z otrokom, 1556. 
Pridobljeno s https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Self-
portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg/1200px-
Self-portrait_at_the_Easel_Painting_a_Devotional_Panel_by_Sofonisba_Anguissola.jpg  

Slika 11: Catharina van Hemessen, Avtoportret, 1548. Pridobljeno s 
http://3.bp.blogspot.com/-
_DhLDYMoHzc/UIs37GCTz7I/AAAAAAAACrM/Dk5cgt4SmJg/s1600/caterina-van-
hemessen-self-portrait.jpg 
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Slika 12: Sofonisba Anguissola, Avtoportret v starosti šestnajst let, 1548. Pridobljeno s 

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/7b/ba/56/7bba56f9d82fcf100aa730d5ae0b2978.jpg 

Slika 13: Sofonisba Anguissola, Avtoportret s starejšo žensko, 1545. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Sofonisba_Anguissola_-
_Old_Woman_Studying_the_Alphabet_with_a_Laughing_Girl_-_WGA00699.jpg 

Slika 14: Sofonisba Anguissola, Bernardino Campi slika Sofonisbo Anguissola, 1550. 
Pridobljeno s https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/02/1a/28/021a28da1c4036bed4ebcaf852f8b1e3--renaissance-artists-
italian-renaissance.jpg  

Slika 15: Sofonisba Anguissola, Avtoportret ob klavikordu, ok. 1555. Pridobljeno s 
https://userscontent2.emaze.com/images/af524004-bc64-408d-b9b0-971e6ae47494/e14a34e0-
b479-4755-96c9-5fc41237e5ea.jpg  

Slika 16: Marietta Robusti, Avtoportret, ok. 1580. Pridobljeno s 
https://i2.wp.com/bordographe.com/wp-
content/uploads/2017/02/Robusti_Autoportrait_madrigal.jpg  

Slika 17: Sofonisba Anguissola, Avtoportret ob klavikordu, 1561. Pridobljeno s 
http://m.cdn.blog.hu/ca/carcosa/image/Sophia's%20clavichord%20and%20her(575X831).jpg  

Slika 18: Lavina Fontana, Avtoportret ob klavikordu s služabnico, 1577. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Self-
portrait_at_the_Clavichord_with_a_Servant_by_Lavinia_Fontana.jpg  

Slika 19, 20: Sofonisba Anguissola, Avtoportret, 1554. Pridobljeno s 
http://designworklife.com/wp-content/uploads/2014/03/sofonisba-anguissola2.jpg  

Slika 21, 22: Sofonisba Anguissola. Avtoportret, 1556 . Pridobljeno s 
http://mfas3.s3.amazonaws.com/objects/SC81958.jpg  

Slika 23: Sofonisba Anguissola, Avtoportret, 1552. Pridobljeno s 
https://c1.staticflickr.com/9/8320/8021835416_4b1edaabf1.jpg  

Slika 24: Lavina Fontana, Avtoportret z majhnimi kipi, 1579. Pridobljeno s 
https://usercontent2.hubstatic.com/9108621_f1024.jpg  

Slika 25: Lucia Anguissola, Avtoportret, ok. 1557. Pridobljeno s 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Lucia_Anguissola%2C_Self_Portrait
%2C_1557.jpg  

Slika 26: Sofonisba Anguissola, Avtoportret, ok. 1610. Pridobljeno s 
https://uploads0.wikiart.org/images/sofonisba-anguissola/self-portrait-1610.jpg  
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Slika 27: Sofonisba Anguissola, Avtoportret, ok. 1620. Pridobljeno s https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/1a/fb/0a/1afb0ab9e828debfbd3fccf0aa235bb8--renaissance-portraits-
renaissance-art.jpg  

Slika 28: Pisanello, Mlada dama družine Este, ok. 1433. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c6/Pisanello_princess.jpg 

Slika 29: Domenico Ghirlandaio, Giovanna Tornabuoni née Albizzi, 1488. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Ghirlandaio-
Giovanna_Tornabuoni_cropped.jpg  

Slika 30, 31: Piero di Cosimo, Simonetta Vespucci, ok. 1520. Pridobljeno s https://s-media-

cache-ak0.pinimg.com/originals/a8/82/e5/a882e5040d24ca18fb218103b086e15b.jpg 

Slika 32: Tizian, La Bella, ok. 1536. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Tizian_034.jpg  

Slika 33: Sofonisba Anguissola, Portret kraljice Ane iz Avstrije, ok. 1570. Pridobljeno s 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/La_reina_Ana_de_Austria%2C_por_S
ofonisba_Anguissola.jpg  

Slika 34: Sofonisba Anguissola, Bernardino Campi slika Sofonisbo Anguissola, 1550. 
Pridobljeno s https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/02/1a/28/021a28da1c4036bed4ebcaf852f8b1e3--renaissance-artists-
italian-renaissance.jpg 

Slika 35: Johann Zoffany, Akademiki Kraljeve akadmije, 1771-72. Pridobljeno s 

https://davidfranchi.files.wordpress.com/2012/05/johan-zoffany_key-371.jpg 

 

 

 

                      


