
Fig. i. Taddeo di Bartolo: Den hellige Maria Magdalene; Christus i Gethsemane; 
Christus på korset; Christi opstandelse; den hellige Catherina af Alexandria.
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I TALI ENS KE M A L E R I E R  
FRA DET 15. OG 16. Å R HU ND R E D E  

I T HOR V AL D S E NS  MUSEUM

Thorvaldsens malerisamling rum m er foruden billeder af samtidige kunst
nere et m indre antal arbejder af ældre dato. De er næsten alle italienske, 
og selv om m eget lidt vides om deres proveniens, m å de være erhvervet 
af Thorvaldsen i Rom . Disse nogle og tredive malerier fra renæssancen og 
barokken er imidlertid langt m indre kendte og værdsatte af museets be
søgende end de mange landskaber og folkelivsbilleder fra slutningen af det 
attende og første halvdel af det nittende århundrede, og det er betegnende, 
at de kun flygtigt nævnes af forfattere s o m  Th. O pperm ann1 og Erik M ol
tesen2 i deres behandling af Thorvaldsens samlinger. Allerede Karl M ad
sen havde dog g jort de ældre, italienske billeder i museet til genstand for 
omtale i en lille opsats i tidsskriftet Kunst i 1900. Ligesom Mario Krohn 
i sin langt mere indgående og vel funderede publikation ti år senere3 
koncentrerede han sig om  samlingens ældste billeder, de sam m e som 
her skal behandles i lyset af det forløbne halve århundredes forsknings
resultater.

Et enkelt af de malerier, som er ophængt i værelse 38 på første sal i 
museet bevarer endnu det sene fjortende århundredes stil (fig. 1); det er 
dog snarest malet kort efter 1400 og tilskrives overbevisende den sienesi- 
ske m aler Taddeo di Bartolo.4 Han døde i 1422, men hans fodselsår kendes 
ikke, det henlægges almindeligt til begyndelsen af 1360’erne. Han udsm yk
kede i årene 1407-14 kapellet og det foranliggende rum  i Palazzo Pubblico 
i Siena med fresker, hans mest ambitiøse værk. Imidlertid m alede han også 
altertavler og i Pinakoteket i Siena hænger et af hans betydeligste arbejder 
i denne genre, signeret og dateret 1409. Museets langstrakte, lave maleri 
har som predella eller alterfodstykke udgjort en del af en sådan altertavle, 
dog af noget mindre format. Dennes inddeling i et bredt midterparti og 
to smallere sidefloje er videreført i predella ’en. Det er usikkert, om  den er 
kom plet; den oprindelige ram m e er i hvert fald ikke bevaret, og det er
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muligt, at predella ’en foruden de eksisterende fem  fragmenter har bestået 
af endnu to af sam m e form at som de to mindste med stående helgenfigurer 
og i så fald placeret im ellem  de tre billeder af Christi passion. På det første 
er fremstillet tre episoder i Gethsemane; yderst t.h. beder Christus og ser 
opad m od en engel, der svæver ned med kalken,43 bagved helt i bag
grunden ses de tre sovende apostle og den ene af dem, Petrus, dukker atter 
op i midten, hvor han skærer øret af Malkus, som er styrtet om på jorden 
med sin fak k e l; den dramatiske voldsom hed i denne handling understreges 
yderligere ved kontrasten m ellem  de to figurer og den kom pakte gruppe 
ved siden af, hvor Christus omfavnes og kysses af Judas, mens soldaterne 
om ringer ham. På det største billede hænger Christus på korset i midten, 
flankeret af Maria Magdalene og høvedsmanden i gylden rustning og 
prægtig kappe; han slår sig for brystet, mens han betragter blodet og 
vandet, der strøm m er ud af sidevunden, som Longinus har frem bragt 
med sin lanse. Han er identisk m ed den soldat, der skiller sig ud fra de 
øvrige og går frem ad m ed foldede hænder -  om begges hoveder ligger 
firkantede glorier. Til den modsatte side står Johannes lige bag Maria 
Magdalene, mens Maria synker besvimet om i armene på sine to ledsager
inder. Korset tegner sig isoleret mod guldgrunden og den intensitet i ud
trykket, som karakteriserer disse to scener udm æ rker også den tredje, 
Christi opstandelse. Endnu svøbt i ligklædet, med korsfanen i højre og en 
olivengren i venstre hånd går den opstandne Christus varsomt frem  blandt 
de sovende soldater; hans skikkelse indram m es af åbningen til graven 
m ed den tom m e sarkofag. På de to mindste af predella ’ens træplader står 
to helgeninder, Maria Magdalene med salvekrukken og Catherina af A lex
andria m ed krone, bog, m artyrpalm e og ved hendes fødder hjulet, hvorpå 
hun blev pint.

Mens denne predella trods sit beskedne form at og sin fordringsløse ka
rakter gor det forståeligt, at Taddeo di Bartolo fik betroet også m onum en
tale opgaver, er det sværere at forbinde Lorenzo Monacos lille lyriske bil
lede af Madonna med barnet med denne kunstners stil i freskerne og de 
store altertavler (fig. 2). Han har imidlertid også malet miniaturer i sakrale 
håndskrifter, og de svarer bedre til den kunstneriske udtryksform  i m u 
seets maleri. Lorenzo Monaco er som Taddeo di Bartolo fra Siena og døde 
sandsynligvis sam m e år som denne, i 1422, men var formentlig nogle år 
yngre. Han hed egentlig Piero di Giovanni, men tog navnet Lorenzo, da 
han i 1391 aflagde sine løfter i Camaldulenserordenens kloster S. Maria degli
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Fig. 2. Don Lorenzo M onaco: M adonna m ed barnet.
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Angeli i Firenze. Først fra århundredets sidste år foreligger sikre vidnesbyrd 
om hans virksomhed som maler. Tilskrivningen af det lille billede i Thor
valdsens M useum 5 til ham skyldes den svenske kunsthistoriker Osvald 
Sirén,6 der daterer det til kort efter 1415  og sammenstiller det med et 
teknisk og stilistisk nært beslægtet billede af ganske sam m e format, den 
hellige Hieronymus m ed løven i sin celle. Det befandt sig dengang i en 
privatsamling i Berlin, men kan spores tilbage til Costabili-samlingen i 
Ferrara, og via en hollandsk privatsamling er det efter den anden verdens
krig kom m et til Rijksm useum  i Am sterdam .7 De to billeder er utvivl
somt m alet af sam m e kunstner og m å være samtidige; da de yderligere 
viser overensstemmelse i opbygningen af den nederste del af baggrunden 
og guldgrundens ornamenter, er det nærliggende at opfatte dem  som 
sammenhørende og oprindelig at have udgjort et lille tofløjet husalter.8 
Et sådant diptykon m ed Madonna og Hieronymus, malet af Tom m aso da 
Modena, findes i Philadelphia.83 Den lærde kirkefader er opfattet næsten 
som en genrefigur og indsat i et interior, mens den intimitet, der præger 
skildringen af Madonna og barnet er af en anden art. Hun sidder på en pude 
på gulvet og holder barnet tæt ind til sig, det fatter med begge hænder om 
hendes ene blottede bryst, men ser ud m od beskueren, mens moderen 
øm t betragter sit barn og trykker sin kind mod dets pande. De to figurer 
forenes inden for sam m e omrids, og alle billedets linier samler sig om ud
trykket for moderens omsorg for det spæde, diende barn. Marias skær
mende holdning understreges af en ganske let drejning indad i rum m et; 
hun sidder m ed det ene knæ løftet som en støtte for barnet, og under kap
pens brede foldekast skimtes fodens yderste spids. Den store oval, der be
skrives af kappens som og barnets ryg gentages i hovedklædets kontur om 
de to ansigter; det stadigt m ere nuancerede liniespil kulm inerer her, idet 
foldekastet i moderens og barnets draperi smelter sammen og forener de 
to figurer i en levende bevægelse. På Marias isse og højre skulder funkler 
stjerner, om hendes bojede hoved den gyldne glorie, mens det meste af 
barnets glorie er forsvundet sam m en m ed andre partier af guldgrunden; 
bevaret er heldigvis den fint ornamenterede bue, der højtidsfuldt om 
slutter figurerne som et genskær af selve himmelbuen. Lorenzo Monaco 
har fremstillet Ydm yghedens Madonna, Nostra Dom ina de Humilitate, en 
ikonografisk type, der udførmes i Siena af Simone Martini i i33o ’em e og 
snart finder vid udbredelse, i Firenze forekom m er den endnu før århun
dredets midte. Det blev det mest populære af alle de sujetter, der skabtes
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i årtierne o. 1300, og dette andagtsbilledes popularitet holdt sig usvækket til 

henimod 1450.9 Lorenzo Monaco er en af de mest markante florentinske 
malere på overgangen til det femtende århundrede; han horer ikke til 

pionererne for de nye kunstneriske tendenser, renæssancen, der bryder 

igennem i århundredets første årtier. Han er m ere konservativ, og netop i 

forbindelse m ed museets billede er der m ed rette henvist til slægtskabet 

m ed den vigtigste repræsentant for tilsvarende idealer inden for skulp

turen, Lorenzo Ghiberti.10 Lorenzo Monacos lastholden ved væsentlige 

elementer i trecento-maleriets formsprog er imidlertid forbundet m ed 

betydelig originalitet og stor udtrykskraft.

Det lille billede overstråler da også alle andre i samlingen, hvor des

værre ingen af det femtende og sekstende århundredes store mestre er 

repræsenteret. Man finder end ikke de mindre fremragende malere, som 

uden at høre til de førende er m e d  til at gøre ungrenæssansens florentinske 

malerkunst så overdådigt rig og frodig, men kun et enkelt eksempel på 

den m ere håndværksmæssige produktion i værksteder, der var lagt an på 

at tilfredsstille efterspørgslen hos et m ere ukritisk publikum. Det er en 

Madonna m ed det velsignende barn og foroven i hjørnerne to keruber,11 

en kun lidt varieret kopi efter et billede i Washington af den charmerende 

florentinske maler  Alesso Baldovinetti.12 Det har intet af originalens ynde, 

m en er groft og maniereret i udførelsen, dog m ed en vis dekorativ effekt.
Betydelig m ere interessant er et andet arbejde13 i samlingen, to træ

plader, der er sammenføjet til eet billede og viser to stående helgener 

(fig. 3). Det er nærliggende at opfatte dem  som sidefløje at en lille alter

tavle, et triptykon, m ed mindre det har drejet sig om  et alterskab med 

en Madonna eller en anden helgenfigur. Måske har de dog snarere oprinde
ligt dannet lågerne på et andet stykke kirkeligt inventar, et skab til opbe
varing af sakramentalier eller relikvier eller eventuelt  til brug for et reli

giøst broderskab. I hvert fald er bagsiden af de to billeder, det formodede 

skabs forside (fig. 4), behandlet som en helhed, hvorpå er m alet  en cirkel 

indskrevet i en firkant og i hjørnerne fire redskaber, to økser, en h am m er 
og en kniv, en trom p e-l ’oeil-agtig fremstilling. Den ene helgen bærer 
Johannes Døberens attributter, den anden kaldes Eligius, en identifikation 

der dog er hojst usikker, idet den unge m and m ed h am m e r  og mejsel 
hverken bærer biskoppelige værdighedstegn eller de specielle kendetegn 
som guldsmedenes værnehelgen. Måske har helgenen af Thorvaldsen 

været opfattet som en billedhugger og derm ed vakt hans interesse for at
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Fig. 3. Fiorenzo di Lorenzo: Fig. 4. Bagside af fig. 3.

Den hellige FJigius (?) og Johannes Døberen.

erhverve maleriet. De to figurer står fast på et f lam m et gulv og forbinder 

en skarp og energisk form  m e d  et sværmerisk udtryk i ansigterne; de er 

sikkert malet  af Fiorenzo di Lorenzo, der arbejdede i Umbriens hovedstad 

Perugia på overgangen til det sekstende århundrede. Hans eneste signerede 

og daterede arbejde er fra 1487, og fra om kring sam m e tid antages museets 

to helgener at væ re .14 En Madonna m e d  Jesusbarnet, der står og læser i 

en bog er en kopi efter et billede i Washington af Fiorenzos m ere b erø m te 

landsmand Pintoricchio, m åske udført af en af hans elever eller efterlig

nere.15 D erim od er den betydeligste af renæssancens umbriske malere, 

Perugino, kun repræsenteret m ed en moderne kopi efter et af hans M a

donnabilleder, m alet  af Ditlev BlunckS6 Den sam m e holstenske maler har 

i Firenze kopieret Madonna del Granduca af Peruginos elev, Rafael,17 mens 
kopien af Sebastiano del Piombos berøm te portræt af en violinspiller, der 

dengang regnedes for et arbejde af  Rafael, er malet af C. Eggers.lS Disse 

kopier kan imidlertid opfattes som et vidnesbyrd o m  Thorvaldsens k æ r

lighed til den af høj renæssancens store kunstnere, der har betydet mest for 

ham, ligesom hans egne tegninger af den hellige familie i et landskab er 
pasticher på Rafaels florentinske Madonna-kompositioner. En tilsvarende 

interesse som vidnesbyrd o m  kunstnerisk inspiration har kopien efter 

Tizians A m ors opdragelse.19
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Fig. 5. Ferraresisk skole (?): Maria om givet af sin slægt.

Denne kopi synes at være af  noget ældre dato end de andre, og det 

sam m e gælder kopien efter Correggios berøm te maleri i Louvre af den 

hellige Catherinas mystiske trolovelse m e d  Jesusbarnet,20 m en hverken 

sådanne kopier eller de få beskedne eksempler på det sekstende århundre

des malerkunst kan dog bidrage væsentligt til samlingens kunstneriske 

værdi. Et ret stort billede, malet på en tyk træplade og anbragt i museets 

magasin21 reproducerer m e d  få variationer et arbejde i Uffizi'erne af den 
florentinske maler Pontormo.22 Det forestiller Madonna m ed Jesusbarnet 

og den lille Johannes Doberen, der på kopien til yderligere identifikation 

holder et skriftbånd i venstre hånd. Madonna ser på ham  med halvt 
tillukkede øjne i modsætning til de vidtåbne øjnes fjerne blik på origi
nalen; hendes venstre hånd holder heller ikke om  Johannes, men hæn

ger slapt ned. Jesusbarnet har fået et h im m elvendt udtryk i øjnene og 
stærkt krøllet hår. På kopien ses Madonna i hel figur m ed hojre fod i 
billedets nedre hojre hjørne; det er muligt, at originalen er beskåret 

forneden, m en  det forekom m er ikke sandsynligt. Som Pontormos kunst i

57



Fig. 6. Sofonisba Anguissola: Dameportract.

ovrigt forbinder dette biiiede kompositionens abstrakte skønhed og for

mens energi m ed stor emotionel udtrykskraft. A f  disse kvaliteter er der 

intet i den slappe og to m m e  kopi, der nærmest virker som en karikatur 

af originalen. Denne dateres i almindelighed til o. 1530 og er inspireret af 

Michelangelo, der flere gange har arbejdet m ed beslægtede motiver, både 
i sine tidlige Madonna-kompositioner og på loftet i det sixtinske kapel i 

Vatikanet, således Sibylla Erithraea, en figur, der også har interesseret 

Thorvaldsen.23 En vis ikonografisk interesse knytter  der sig til et andet 

billede af Maria m ed barnet om givet  af sin slægt.24 Dette sujet er baseret 
på en apokryf  beretning o m  den hellige Annas tre ægteskaber; den nævnes 

i Legenda Aurea, m en vinder først udbredelse i begyndelsen af det f e m 

tende århundrede efter den hellige Colettes vision som et feminint side

stykke til det velkendte motiv, Jesu stamtræ, og bliver navnlig populært 
i Nederlandene og Nordtyskland. D erim od træffes det kun sjældent i 

italiensk kunst, og legenden fordømtes af konciliet i Trento. Museets billede 
(fig. 5) m å opfattes som en sen fremstilling af motivet, fra århundredets 

anden halvdel og måske m alet  i Ferrara.25 I midten i forgrunden sidder
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Fig. 7. Francesco da Castello: Den hellige Frans af Assisi stigmatiseres.
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Maria med barnet m ed den hellige Anna ved sin højre side, og de flankeres 
af Annas to døtre af andre ægteskaber, Maria Cleophas og Maria Salome, 

hver m ed deres born. Bagved grupperer de respektive ægtem æ nd sig om  

den hellige Josef, karakteriseret af sin blomstrende stav. Yderligere sup
pleres familiebilledet af Annas forældre, hendes soster og Marias kusine 
Elisabeth m e d  den lille Johannes Døberen på armen yderst t.h.

Lidt ældre, fra 1550’erne er et lille dameportræt (fig. 6), formentlig 

malet  af den cremonesiske malerinde Sofonisba Anguissola.26 Derimod 
må de to sidste billeder, der skal omtales her, hore h jem m e i århundredets 

slutning eller måske endog i begyndelsen af seicento. Fremstillingen af 

den hellige Frans af  Assisi (fig. 7) er så nær ved en altertavle i Francisca- 

11ernes kirke, S. Francesco i Pisa, at de må være malet  af sam m e kunstner, 

Frans van de Kasteele, en flamlænder, der i Italien kaldte sig Francesco da 

Castello og der nod betydelig anseelse i lighed m ed andre af  sine lands

m æ n d .27 Altertavlen i Pisa er signeret og dateret 1599, museets billede 

m å  være fra om krin g sam m e tid. Landskabet er helt flamsk i opfattelse 

og m alem åde, hvorim od figurerne er afhængige af italienske forbilleder. 

Helgenen knæler i forgrunden og vender sig m od beskueren, idet han 

fremviser sine hænders sårmærker;  han støttes af en engel, der ligeledes 

appellerer til beskueren og bagved sidder Frans’ ledsager, fra Leone for

dybet i sin bønnebog. Helgenens ansigt belyses af  en him m elsk  stråle

glans, der udgår fra et cherubhoved i billedets øvre venstre hjørne;28 

selvom ikonografien er noget uklar, er det snarest Frans’ stigmatisation, 

der fremstilles, men kom bineret  m ed et andet motiv, der dukker op i 

slutningen af det 16. århundrede: Helgenen er efter at være blevet stig

matiseret hensunken i ekstase og støttes af en eller to engle, således som 

det er fremstillet på Domenichinos berøm te altertavle i S. Maria della Con- 

cezione i R o m .29 E11 m ere kompliceret skildring af lysfænomener som de

cideret clair-obscur effekt er der i det billede (fig. 8), som L. M uller  kalder 

»Huuslige Aftensysler«.30 I forgrunden t.h. sidder tre kvinder beskæftiget 

m ed at spinde, kniple og væ ve ved lyset fra en lampe, og nede i hjørnet 
sliber en dreng knive; til den modsatte side ligger en dreng på knæ foran 

en kamin, hvor der er g jo r t  ild, og im ellem  de to grupper ses en kat og 

forskelligt husgeråd. Lidt længere tilbage står en kvinde på en trappe; hun 

holder i hojre hånd et brændende lys og i venstre et fad, som hun rækker 
frem m od en m and i døråbningen. En skrænts knæ kkede kontur afgrænser 

for- og m ellem grunden fra baggrundens landskab, hvor en lille ensom
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Fig. 8. Francesco Bassano(?): »Huslige Aftensysler*.

skikkelse knæler m ed oprakte arme, vendt m od et lysglimt m e lle m  de 

m ørke  skyer. I modsætning til genrescenerne, der optager det meste af 

billedfladen, må dette være et religiøst motiv, m en uvist om  der er tale 

o m  Moses eller Christus i Gethsemane. I det hele taget er betydningen af 

denne sammenstilling af forskellige motiver ikke indlysende; billedet vir
ker mest som et øvelsesstykke i clair-obscur studier. To tegninger svaren

de henholdsvis til billedets venstre og højre halvdele findes på Windsor 

Castle;31 de tilskrives »Francesco Bassanos kreds«, og ifølge den bedste ken

der af Bassano-familiens kunst er museets billede, der bærer betegnelsen 
BASS.S F., den af de forskellige versioner, som er nærmest Francesco Bas- 
sano.32

Thorvaldsens samling af italiensk malerkunst er på ingen måde repræ
sentativ, og kopierne er talrigere end originalerne, m en  de bedste af disse 

er et værdifuldt bidrag til det sparsomme udvalg af italiensk kunst i Dan
mark. O g  er de end nok så beskedne og tilfældige vidnesbyrd -  bag dem 
tegner sig renæssancens store italienske malerkunst. Sammen m ed de
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græske vaser, de antikke g e m m e r  og afstøbningerne er de derfor m ed til 

at give museet et videre perspektiv ved at erindre o m  sydens klassiske 
kunst, som Thorvaldsen var næ rm ere  knyttet til end nogen anden dansk 

kunstner.
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bekendte son, Ippolito kaldet Lo Scarsellino 
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Madonna della Ghiara i Reggio Emilia; kat. nr. 

15: Venus og A m o r  er kopieret efter den genue- 
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m åske tilfældig fysiognomisk lighed m ed p or

træ tter af Vittoria Farnese, gift 1547 m ed Gui- 

dobaldo II della Rovere, hertug af  Urbino (jvf. 
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27. Kat. nr. 1 3 : 1 , 31X  0,97; om  tilskrivningen til Fran

cesco da Castello, se Harald Olsen, op. cit.., 61.
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30. Kat. nr. 10; o ,9 4x  1,30; Harald Olsen, op. cit., 38.

31. A. E. Popham  &  J. W ild e: The Italian Drawings 
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L ondon 1949, 198, nos. 124 &  125.

32. E. Arslan: I Bassano. M ilano i960, I, 194, 215, II, 
pi. 231.

63




