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Isabella d' Este
vrouw / Italiaans
kunstverzamelaar, mecenas, musicus
Kwalificaties
kunstverzamelaar, mecenas, musicus
Having had a humanist education in Ferrara, Isabella d’Este became Marchioness of Mantua by marrying Francesco (II) Gonzaga. She
collected antique sculpture and commissioned art in antique style, exhibited in her ‘grotta’. Rafaël, Leonardo da Vinci and many other
artists, scholars and musicians visited her court. Moreover, to accommodate her collection of books, she composed a studiolo,
containing works by Andrea Mantegna, Perugino, Lorenzo Costa and Correggio . An inventory exists summing up al her whole
collections, called the Codice Stivini (after the notary, Odoardo Stivini, who was appopinted for this task in 1542). According to
Stefania Bedoni, Isabella possessed c. 100 Flemish paintings in 1535, bought directly from Flemish artists (Bedoni 1983, p. 173).
Nationaliteit/school
Italiaans
Geboren
Ferrara 1474-05-17
Overleden
Mantua 1539-02-13
Familierelaties
in dit veld wordt een familierelatie met één of meer andere kunstenaars vermeld.
daughter of Ercole d'Este (I), husband of Francesco Gonzaga (II), mother of Federico II, Ercole and Ferrante Gonzaga
Zie ook
in dit veld vindt u verwijzingen naar een groepsnaam of naar de kunstenaars die deel uitma(a)k(t)en van de groep. Ook kunt u verwijzingen
naar andere kunstenaars aantreffen als het gaat om samenwerking zonder dat er sprake is van een groep(snaam). Dit is bijvoorbeeld het
geval bij kunstenaars die gedeelten in werken van een andere kunstenaar voor hun rekening hebben genomen (zoals bij P.P. Rubens en J.
Brueghel I).
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Biografische gegevens
Werkzaam in
Hier wordt vermeld waar de kunstenaar (langere tijd) heeft gewerkt en in welke periode. Ook relevante studiereizen worden hier vermeld.
Ferrara
Mantua 1490 - 1539
Literatuur
Literatuur in RKDLibrary
3 treffers in RKDlibrary als onderwerp
Bedoni/Meijer/De Vecchi 1983 , p. 173

Turner et al. 1996 , vol. 10 (1996), p. 529-522 (as: Este, Isabella d')
Project
Gerson Digital : Italië
Externe links
this collector in Treccani
Permalink
https://rkd.nl/explore/artists/444807
Ingevoerd op: 2012-05-09; Laatste wijziging: 2021-07-29
RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Prins Willem-Alexanderhof 5
(KB-complex)
2595 BE Den Haag
Nederland

Openingstijden
Bekijk de actuele openingstijden van het RKD
Contact
T: 070 3339777
E: info@rkd.nl

Meer
Privacybeleid
Disclaimer
Leveringsvoorwaarden
Facebook
Twitter
Linkedin
Instagram

