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Museet Thyssen-Bor-
nemisza utgör en 
av de tre punkter som 

sammanflätade bildar Den Gylle-
ne Konsttriangeln i centrala Mad-
rid. (De övriga två är Galleri Reina 
Sofia  och det världsbekanta El Pra-
do). Muséets permanenta samling-
ar omfattar en rad tavlor av välbe-
kanta konstnärer som Jan van Eyck, 
Tizian, Rubens, Rembrandt, van 
Gogh, Monet och Picasso. Besöka-
ren kan också låta sig imponeras av 
verk av den florentinske renässans-
konstnären Domenico Ghirlanda-
jo (1449-94). Det är kring hans be-

römda porträtt av Giovanna degli 
Albizzi Tornabuoni som man byggt 
upp en mycket pedagogisk och in-
tressant utställning om toskanskt 

flytelserike bankmannen Giovanni 
di Francesco Tornabuoni som kom 
att bli Ghirlandajos mecenat, och  
som vi skall se, även skulle komma 
att få en direkt betydelse för vårt 
konstverk. 

Den bevarade fresken är ett exem-
pel på Ghirlandajos förkärlek för att 
införliva porträtt av människor han 
kände i sina religiösa verk, och kun-
de låta samtidens personligheter anta 
religiösa gestalter, som i Sassettika-
pellets fresker i Santa Trinità (Sankt 
Franciskus liv, avslutade 1485) där 
han porträtterade medlemmar från 
de inflytelserika familjerna Medici, 
Sassetti och Spini.

Med benäget stöd från Francesco 
Tornabuoni fick Ghirlandajo i upp-
drag att avbilda Jungfru Marias och 
Johannesdöparens liv(1490) i Santa 
Maria Novella i Florens, också kall-
lade Tornabuonifreskerna. Man tror 
att hans lärling Michelangelo kom 
att ta stort inryck av dessa konstverk. 

Historiens dom
Eftervärldens omdöme om Ghirlan-
dajos konsthistoriska betydelse är 
blandat. I Alla Tiders Konsthistoria 
skriver Henrik Cornell: ”Han lycka-
des inte frigöra sig från Verocchios och 
flamländarnas inflytande. [Han var] 
en eklektiker som aldrig lyckades göra 
en egen insats”. Konsthistorikern 
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Cristoffer Eichhorn är av annan 
åsikt och i De Bildande Konsternas 
Historia fastställer han att ”Dome-
nico Ghirlandajo är en av denna tids 
mästare”.

Giovanna
Giovanna degli Albizzi, född 1460, 
gifte sig den 15 juni 1486 med Lo-
renzo Tornabuoni, som var son till 
Ghirlandajos välgörare – Giovanni 
di Francesco Tornabuoni, vars syster 
Lucretia (1427-1482) var gift med 

Foto:n/bilder Thyssen-B
ornem

isza

I oktober avslutades en fascinerade utställning på konstmuseet Thyssen-Bornemisza i Madrid: Ghirlandajo 
och den florentinska renässansen. Utgångspunkten var en av muséets mest ikoniska målningar permanen-
tutställningen – porträttet av Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, vilket målades av Domenico Ghirlandajo 
mellan 1489 och 1490. Runt detta porträtt hade man valt ut ett sextiotal unika konstverk som lånats från 
olika museum i Europa och USA i avsikt att illustrera tre nyckelområden inom florentisk quattrocentorenäs-
sans: Porträttkonst, Kärlek och äktenskap, samt religiös ikonografi. Här har vi valt att endast fokusera på det 
vackra porträttet av Giovanna.

renässansmåleri i allmänhet och om 
Ghirlandajo och hans Giovanna i 
synnerhet.

Ghirlandajo är egentligen ett 

Florens grandiose härskare – Piero 
di Cosimo de’ Medici (1416-1469).

De var ett perfekt par: Hon – en 
vacker, ung kvinna av börd. Han 
– adlig, kultiverad och elegant. Äk-
tenskapet skulle knyta två av de mest 
förmögna och förnäma familjerna i 
Florens än närmare varandra. Och 
bröllopet kom också att spegla just 
detta. Det var så överdådigt och 
fantastiskt att man fortfarande refe-
rerade till det hundra år senare, och 
en rad konstverk är direkt relaterade 
till händelsen, bl a fresker målade av 
Botticelli.

tillnamn; Domenicos dopnamn var 
Tommaso Bigordi. Han föddes i en 
konstnärsfamilj i Florens år 1449, 
och kom att samarbeta en hel del 
med sin bror under sin karriär och 
det har varit svårt för forskarna att 
avgöra vem av dem som målat vad. 
Domenico började sin konstnärs-
bana som guldsmedslärling hos sin 
far, men kom sedan att utbilda sig 
inom måleri och mosaikläggning 
under överinseende av den lugubre 
naturalisten Alesso Baldovinetti. 
Det är som freskomålare han seder-
mera vann berömmelse

1481 undertecknade han ett 
kontrakt för två fresker i Sixtinska 
kapellet, Apostlarnas Petrus och 
Andreas Kallelse. Under arbetet med 
dessa fick han kontakt med den in-

Ghirlandajos Giovanna

Konstmuseet Thyssen-Bornemisza i Madrid

Piero di Cosimo de’ Medici 

Självporträtt av Domenico Ghirlandajo

 Giovanna degli Albizzi Tornabuoni, det slutliga porträttet
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Giovannas och Lorenzos bröllo-
pet som avhölls 3-5 september 1486, 
finns nedtecknat på latininsk vers av 
författaren Naldo Naldi, vilken i sin 
text väver samman mytologi och 
verklighet. Läsaren tas först med till 
själva bröllopsakten, och får därefter 
följa med på de stundande festlighe-
terna som varar i dagarna tre: Första 
dagen möter vi Giovanna, vitklädd 
med en vacker, utsmyckad frisyr, 
då hon eskorteras av riddare från 
hemmet i Borgo degli Albizzi till 
Palazzo Tornabuoni. Vägen kantas 
av jublande åskådare och nyfikna. 
Giovanna möts av sin svärfar vid 
entrén och förs in i palatset. Snart 
anländer även gästerna – gräddan av 

korerat sovrum i palatset. Dag två 
välkomnas till festen Lorenzo de 
Medici som varit iväg på diploma-
tiskt uppdrag, till festen. Hans när-
varo betonar de nära banden mellan 
familjerna Medici och Tornabuoni. 
Dag tre fortsätter i övrigt i samma 
stil men då också med tornerspel och 
andra tävlingar. Den sista dagen be-
söker Giovanna åter sitt familjehem

Den 11 oktober 1487 nedkom 
Giovanna med parets första barn: 
Giovannino. Döpt för att hedra 

van Eyck). Viktiga nyheter blev det 
linjära perspektivet och centralper-
spektivet inom konsten.

Endast omkring 40 olika panel-
porträtt av kvinnor från det tos-
kanska quattrocento har överlevt 
historiens stormar, men porträtt från 
tiden, både av män och kvinnor, var 
vanliga. Porträttet speglade renäs-
sansens nya individualism.

Ghirlandajo gjorde alltså porträtt-
tet av Giovanna efter hennes död, 
men målade han ur minnet eller fick 
han instruktioner? Det finns några 
olika förklaringar, och den senaste 
bygger på modern teknik:

Genom olika röntgentekniker 
har man upptäckt att det under 
porträttet finns en nästan lika vacker 
och detaljrik målning som den vi 
ser a vista. Detta dolda porträtt 
bygger med all sannolikhet på en 
serie skissade förstudier. När i detalj 
noggrant jämför de båda porträtten 
framträder en rad intressanta olikhe-
ter. Dessutom påminner den dolda 
målningen i sin komposition om 
det miniatyrporträtt, gjort av en viss 
Niccolò Florentino, som återfinns 
på de medaljer av brudparet som 
präglades i samband med bröllopet, 
bland annat ser vi en tydlig lock som 

den florentinska socitieten med den 
spanske ambassadören Don Inigo 
Lopez de Mendoza som hedersgäst. 
Snart följer en bankett som i san-
ning sätter standarden för de vidare 
festligheterna.

Som värd ser Lorentzo till att varje 
gästs minsta önskemål infrias och vid 
slutet av banketten delas förgyllda 
tallkottar ut (tallkotten symboliserar 
fruktsamhet.) Sällskapet släntrar 
sedan över till torget framför kyrkan 
San Michele. En utomhusscen har 
rests för att här ställa till dans. Hela 
stadsdelen bevittnar nu firandet som 
bjuder på obegränsade mängder mat 
och vin. Vid aftonens slut tillbringar 
sedan Giovanna och Lorenzo sin 
bröllopsnatt i ett omsorgsfullt de-

faller längs ansiktets sida. Hon bär 
också ett radhalsband, som tycks 
vara samma halsband som hänger 
på en hylla i den slutliga versionen. 
Halsbandet är gjort av korall, som 
skall äga beskyddande egenskaper. 
Av lätt insedda skäl kunde hon inte 
bära det i det senare porträttet.

Detta och fler detaljer gör att man 
tydligt kan visa att vårt konstverk 
bygger på en tidigare målning som i 
sin tur vilar på studier eller skisser av 
medaljerna och/eller teckningar ut-
förda då hon fortfarande var vid liv.

Giovannas allt för tidiga bortgång 
påkallade ett modifierat porträtt, 
med en stramare och mer ikoniskt vad målningen med största san-

nolikhet handlar om. Bland de mer 
burgna kretsarna i det norditalien-
ska quattrocento, var det vanligt 
att brudparet porträtterades som 
diptykmed modellerna betraktande 
varandra; makan i profil till höger, 
visavi maken i målningen till vänster.

Porträttet
Renässanskonst betraktas i allmän-
het som en ny naturalistisk realism. 
Den italinska 1400-talskonsten 
skildras som realism inspirerad 
av antiken (medan hollänsk dito 
saknade det klassiska inslaget, t ex 

idealiserad framtoning. Denna 
bild av Giovanna degli Albizzi 
Tournabuorni är i sin övre del även 
identiskmed porträttet av henne i 
Ghirlandajos ”Besöket”, en fresk 
som återfinns i ovan nämnda Santa 
Maria Novella.

På manuskriptet ovanför Giovan-
nas skuldra står det:

Ars utinam mores animum que ef-
fingere posses,

Pulchrior in terris nulla tabella foret

[Åh, konst! Om du vore förmögen att 
fånga karaktären och själen, det skulle 
inte finnas någon vackrare målning 
på jorden.]

Detta är en travesti på ett citat från 
poeten Martialis, som Ghirlandajo 
använder för att be Giovanna och be-
traktaren om ursäkt för det faktum att 
han inte bättre kan spegla kvaliteten i 
hennes oförvitligt nobla karaktär och 
hennes själs upphöjdhet. En stark 
komplimang från konstnären. Säkert 
bad också den förkrossade Lorenzo 
att Ghirlandajo skulle måla det mest 
perfekta konstverk han någonsin gjort. 
Ett konstverk som skulle föreviga hans 
kärlek och för eftervärden uppenbara 
Giovannas inre, såväl som yttre, tid-
lösa skönhet.

The Palazzo della Signoria i Florens, mer känt 
som Palazzo Vecchio, det gamla palatset. 

Porträtt av Lorenzo på den-
nes ”bröllopsmedalj”

I besöksscenen från Ghirlandajos berömda serien fresker ur junfru Marias liv i Santa Maria Novella, 
finns Giovanna åter avbildad, något större än skala 1:1. Bilden syftar till tanken om evigt liv.  Teologiskt 
tolkas mötet mellan jungfrun och Sankt Elisabeth som löftesfylld av framtida frälsning och försoning.

Det ultraviolettexponerade fotografiet avslöjar  bl 
a porträttets komposition som vilar på ideal från 
antiken. Ghirlandanjo använder sig av Det Gyllene 
Snittet för att skapa harmoni och matematiskt 
perfekta proportioner.

En jämförelse av detaljer mellan en röntgenbild, 
då undermålningen framträder och så målningen 
ter sig i vanligt ljus.

Här använder sig forskarna av infrarött ljus för 
att se skillnaderna mellan halssmyckningen i 
undermålningen och den slutliga versionen. 

Lorenzos far, som genast beställde 
ovan nämnda fresker i Santa Maria 
Novella av Ghirlandajo.

Men helt oväntat, efter bara två års 
äktenskap dog Giovanna medan hon 
var havande med sitt andra barn. 
Exakt datum känner man inte till 
men hon begravdes den 7 oktober 
1488 i Santa Maria Novella.

Porträttet av Giovanna målades 
alltså efter hennes död, 1489 eller 
möjligtvis något år efteråt; antingen 
för att maken ville hedra sin saknade 
hustru och/eller så ville han slutföra 
det redan beställda bröllopsporträttet. 

Bröllopsporträtt är också just 


