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Summary  

The painting Judith and the maidservant with the head of Holofernes (oil on canvas, 136 x 159,5) 

inven.no 02073, came to the National Gallery (NG ) in Oslo as a Caravaggio in 1945, was reattributed 

to Orazio or Artemisia Gentileschi in 1951, and is today attributed to Orazio (1563-1639) by NG and 

most scholars, while a small minority has pointed at Artemisia (1593-1653). 

The Judith is unsigned and undated (probable dating varies from 1608-1616). There were no earlier 

documents known to the NG than from a sale in Paris in 1895, when the painting was bought by 

“Wang Kunsthandel” and sold to a private collection in Norway, whose estate subsequently sold it to 

NG. This thesis is quoting an Italian researcher bringing the provenance now back to 1817, and 

discussing an earlier text presenting the work. 

Because of the lack of written material, the painting itself is the most important witness to its own 

history and main source of knowledge. The thesis concentrates on finding as much as possible based 

on the object, combined with earlier research and new comparative analysis. The methods used are the 

most classic tools in art history. In kind cooperation with the NG it has also been possible to follow the 

new technical investigations, including pigment-tests and Xrays, which has enabled a thorough 

analysis of the work. This confirms for the first time that all pigments correspond to the 1600s, while 

the stylistic analyses confirm the affiliation with the Gentileschi studio. The X-rays reveal a possibility 

of another background. 

 The thesis has focused on the motive depicted in Oslo by a rather deep dip into Judith’s iconography 

from the Book of Judith, and by identifying Judith’s red brocade dress, searching for possible patrons. 

The path leads (among others) to the Medici-family in Florence, although it is not possible to conclude 

in lack of written documents.  

 While discussing the problematic methods of attribution in general, shortcomings of stylistic 

comparisons and especially problems with the authorship of father and daughter in other works, the 

aim has been to look closely at the material mainly by widening the comparative analyses with the 12 

other known Judith-works by the Gentileschis. Describing and building on earlier research, the 

comparisons have focused on new questions and arguments into mainly three areas: 1) Composition, 

2) Use of dramatic and psychological instruments and 3) Use of jewelry and symbols. The formal 

analysis points to both father and daughter. 

A special cameo with a symbol in the hair of Oslo-Judith bears a strong resemblance to other Judiths 

by Artemisia, as noted in international research since 1991, but barely mentioned in Norway. By 

comparing the symbol in this piece of jewelry to those in all of Artemisia’s Judiths, and quoting earlier 

research, it is possible to find a connecting thread through all of them. Artemisias active use of 

symbols strengthens both the virtue and the virtù of her Judiths through the depiction of Greek 

goddesses, and the thesis concludes that the work in Oslo is in fact a Judith-Athena. The thesis also 

compares Judith in Oslo with Susanna and the elders in Pommersfelden. Although it may never be 

possible to conclude with certainty about the authorship, (and considering that the father probably 

often helped his daughter in the beginning), the thesis pinpoints several arguments for the daughter’s 

hand in the painting. 
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Forord 

Denne mastergraden har en forhistorie.  

Mitt første møte med Det norske instituttet i Roma som 19-åring var et uforglemmelig møte 

med Historien, først og fremst i H. P. L’Oranges skikkelse. Levendegjort gjennom hans presise 

forelesninger med spaserstokken pekende opp på Konstantinbuen, og Hjalmar Torps humoristiske og 

like pedagogiske avdekning av lag på lag i San Clemente. De hadde et fellesskap i kjærligheten til 

Roma og et brennende ønske om å formidle kunnskap, og tok også oss unge (og helt sikkert umodne) 

studenter høyst alvorlig. Det formet oss for resten av livet. Vi lærte først og fremst at vi skulle åpne 

sinnet og se in situ, og så forske. Som om det gjaldt livet.  

Av den nære vennegjengen den gangen var det Tone Skedsmo (1946-2002) som fortsatte i 

faget, og fikk en interessant karriere, bl. a. som den første kvinnelige direktør for Nasjonalgalleriet i 

1995. Hun gjorde meg i sin tid oppmerksom på dette verket. Da jeg så i godt voksen alder skulle finne 

et masteremne,  gikk jeg på en ny runde i galleriet.  Og der lyste plutselig bildet mot meg igjen. Judith 

med sverdet. Hvorfor bar hun dette hårsmykket? Verket ba selv om å bli undersøkt.    

Underveis har jeg ofte tenkt på Tone, som var et lysende eksempel for oss alle. Og på 

foreleserne. De som tok i mot med åpne armer, og de som fortsetter å undervise med stor glød.  

Ingenting kan sammenlignes med å lære om verkene på stedet. Så derfor går min første takk til Tone – 

for all inspirasjon – og til foreleserne som aldri gir seg med å spre kunnskap og entusiasme over faget.   

 Min veileder Einar R. Petterson tilhører denne tradisjonen, og takkes spesielt – også for det. 

Noen andre må også nevnes særskilt: Nils Messel ved Nasjonalgalleriet som straks sa ja da jeg spurte 

om lov, og Kari Greve som lot meg få følge tekniske undersøkelser der. Verkets konservator Thierry 

Ford har med entusiasme og kunnskap bidratt helt vesentlig til prosjektet, og Anne Wichstrøm har 

med sitt banebrytende arbeid innen feministforskning vært en inspirerende leser. Berit Buonomo har 

hjulpet med gammel-italiensk, Janne Helene Arnesen med å identifisere kjolestoffet. Gianni Papi 

takkes for møte i Firenze høsten 2014, Sergio Momesso for kontakt i 2013. Likeledes institusjoner og 

enkeltpersoner som Pitti-galleriet, Capodimonte-museet, Royal Art Collection, Helsingfors 

Stadsmuseum og Fabrizio Lemme, som generøst tok i mot i Roma. Andre eksperter takkes for bidrag, 

og blir nevnt underveis. Takk til ivrige venner, medstudenter og den oppmuntrende familien i Norge 

og Danmark. Takk til tirsdagsssøstrene (Kari og Hanne) for støtte og språkvask.  

En av mine medstudenter ser betydelig bedre nye detaljer i bilder enn meg. Takk til Bo. 

              Uten ham, ingen Master. 

Oslo, 30. mai 2015     Nina Gram Bischoff 
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1. DEL: INNLEDNING 

1.  Innledning og problemstilling 

«Jeg skal ikke lenger trette Dem med denne kvinnepraten, men verket får snakke for seg 

selv…» Slik skrev Artemisia Gentileschi (1593-1656)
1
 til sin oppdragsgiver Don Antonio 

Ruffo i 1649. Hun kom flere ganger tilbake til det faktum at hun var kvinne: «Jeg forsikrer 

Dem, at De vil finne Cæsars sinn i en kvinnes sjel», skrev hun noe senere.
2
 Hun var da 55 år 

gammel, og kunne til tross for sitt kjønn se tilbake på en oppsiktsvekkende karriere som 

kunstner på 1600-tallet. Artemisia hadde klart seg mot alle odds. Som 17-åring malte hun 

under veiledning av faren, Orazio Gentileschi (1563-1639), sitt første bilde av en av de utsatte 

kvinner i Bibelen, Susanna og de eldre.
3
 Susanna ble seksuelt trakassert, angrepet og truet 

med falske anklager, hvis hun ikke gav efter for to gamle menns sexlyster. Dette verket ble 

begynnelsen på en stor kunstnerisk karriere, hvor hun særlig ble kjent for sine bilder av sterke 

kvinner fra bibelhistorien.  

Blant de absolutte hovedverk på Nasjonalgalleriet i Oslo (NG) er en Gentileschi, Judith og 

tjenestekvinnen med Holofernes´ hode. Bildet har foretatt en lang reise helt til Norge i 

begynnelsen av 1900-tallet, og er nå betegnet som et av mesterverkene i utenlandssamlingen.  

Verket er usignert. Det finnes ingen dokumentasjon om oppdragsgiver eller produksjonssted. 

Både bildets attribusjon og proveniens er omstridt og gåtefull. Verket har vært attribuert til 

flere, og er i seg selv et lysende eksempel på hvor vanskelig attribusjon er og kan være. Lenge 

var det attribuert til far eller datter Gentileschi. I dag er Orazio oppført som kunstner. 

Denne oppgaven tar sikte på å komme med ny kunnskap om verket og dets historie, også for å 

søke å få svar på noen av gåtene – og så langt som mulig foreslå nye argumenter i den 

omstridte historien om attribusjon.  Manglende skriftlig dokumentasjon gjør at det neppe er 

mulig å komme med noe bastant svar, men jeg mener det kan være av betydning å se på selve 

forskningshistorien og evidensen uansett, og se om det kan gi grunnlag for å stille noen andre 

spørsmål, og veie argumentene i tilskrivningen på nytt.  

1.1  Spørsmål og problemstilling  

Mange spørsmål knytter seg til verket. Det er usignert, datering antatt i NG har variert fra 

1608 til 1611. Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode er et oljemaleri på lerret (136 
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x 159,5), og ble gitt som gave til Nasjonalgalleriet i 1945 som en Caravaggio. Fra 1951 ble 

det omattribuert til hans etterfølgere, enten Orazio eller Artemisia Gentileschi. Galleriet lot 

det lenge stå åpent om det var malt av far eller datter.
4
 I dag er det tilskrevet Orazio 

Gentileschi (1563-1639) av et flertall forskere.
5
 Et lite mindretall har pekt på Orazios datter, 

Artemisia (1593-1653), 
6
 «most likely Artemisia»,

7
 Artemisia eller Orazio.

8
 Kanskje 

«another, probably later hand».
9
 Kanskje Guerriri.

10
 Men er det faren Orazio, som flertallet 

mener - eller Artemisia, som mindretallet har ment, som har malt bildet? Hva er 

argumentasjonen i tidligere forskning, og ikke minst: hva kan verket selv fortelle gjennom 

nærmere undersøkelse? Bildets tidlige historie er også ukjent. Judith i Oslo bærer et særegent 

hårsmykke. Hvor kommer Judiths flotte, røde kjole fra – og hva betyr smykkene og særlig 

symbolet på den spesielle hårkaméen hun bærer?   

Jeg begynte med å gå relativt bredt ut, men har siden konsentrert oppgaven særlig om 

tilskrivningsspørsmålet med bakgrunn i diskusjonen i tidligere forskning. Selv om 

problemformuleringen fremdeles er bredt anlagt, har jeg konkretisert hva jeg faktisk 

undersøker i tre forskningsspørsmål: Hva forteller komposisjon, bruk av dramatiske og 

psykologiske virkemidler og smykker om Judith og tjenestekvinnen i Nasjonalmuseet i 

Oslo – og om hvem som har laget verket?  

1.2 Fremgangsmåte og teoretisk rammeverk 

Jeg har ønsket å lage en verksorientert oppgave. Her er det selve bildet som er i sentrum. Så 

jeg har tatt frem den klassiske verktøykassen med verksanalyse, grundig formalanalyse, 

motivstudier og komparativ analyse, for å gå så dypt ned i bildet som mulig. Jeg har også 

brukt Wolfgang Kemps resepsjonsteori,
11

men ellers ikke fulgt en enkelt teoretiker i denne 

oppgaven. Om verktøykassen er velbrukt, har jeg forsøkt å bidra med et nytt blikk. Mitt 

viktigste verktøy har vært øynene. Her er jeg inspirert av en rekke kunsthistorikere, uten at jeg 

følger disse direkte.
12

 Jeg har også metodisk laget svært detaljerte verksbeskrivelser av alt 

materiale jeg har sett og behandler, som har vært nyttig, selv om jeg ikke kan gjengi alle 

detaljene i oppgaven, og må regne en del av verkene jeg sammenligner med som kjente. I 

kapittelet Metaspørsmål om attribusjon (1.3) drøfter jeg de noen av de kompliserte metodiske 

spørsmålene rundt tilskrivning. 
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Metodisk  har det også vært viktig å gå nokså dypt inn i Judith-mytens ikonografi, for å sette 

Oslo-verket inn i en bredere kunsthistorisk ramme, både for å finne mulige forbilder for Oslo-

Judith og å kunne drøfte selve sceneøyeblikket i detalj i komparativ analyse. 

Mye er skrevet om forholdet mellom traumatiske opplevelser i Artemisias oppvekst og hennes 

kunst, særlig i forhold til at hun ble voldtatt av farens malerkollega Agostino Tassi i 1611 og 

den påfølgende offentlige rettssaken anlagt av faren, på grunn av brutt ekteskapsløfte. Hva er 

forholdet mellom det levde livet og Gentileschis artistiske verk og karriere?
13

 Kjønnsteoretisk 

forskning har blant annet diskutert hvorvidt Artemisias dramatiske liv har innvirket på valg og 

utføring av motiv, også i en prinsipiell debatt om bruk av biografiske opplysninger i spørsmål 

om attribusjon.
14

  Jeg blir nødt til å begrense den biografisk-historiske presentasjonen av far 

og datter, og denne type tolkning, men tar med noe av diskusjonen i spørsmålet om 

selvrepresentasjon.   

I denne verksorienterte oppgaven er selve verksanalysen selvsagt grunnleggende. Det har vært 

interessant å undersøke et bilde som er produsert av en kunstner for over 400 år siden – i et 

annet land, som så ad forunderlige veier er kommet helt til Norge – og nå er en del av vårt 

eget nasjonale museum.  Oppgaven er laget i god forståelse med og hjelp fra 

Nasjonalgalleriet.
15

 Av stor betydning for oppgaven er at jeg har fått være tilstede og studere 

maleriet på nært hold, da konservator Thierry Ford ved NG undersøkte bildet gjennom 

omfattende tekniske analyser, inkludert røntgenanalyser for første gang, i 2012 og 2015. På 

dette grunnlaget har jeg kunnet lage en svært detaljert analyse av bildet. Dette har jeg vektlagt 

som metodisk viktig, også i forhold til komparativ analyse. Jeg viser for øvrig til Fords 

«Conservatory Report» som vedlegg, som kan ha betydning også for videre forskning. 

I analysedelen (Del 4) sammenligner jeg dette Judith-verket med samtlige hoved-typer av 

temaet far og datter Gentileschi har laget, som er kjente i dag. En slik sammenligning av de to 

kunstnernes arbeid innen samme tema innenfor en lengere tidsperiode, skal metodisk kunne gi 

et godt grunnlag for refleksjon.
16

  Det er også metodisk viktig å nærstudere verk i materialet i 

virkeligheten. Det har jeg gjennomført med Judith-bildene, bortsett fra disse: jeg har ikke fått 

anledning til å se Orazios Judith og tjenestekvinnen som ble solgt på markedet av Colnaghi i 

1984 annet enn på foto. Verket er nå  i privat eie (heretter kalt «Judith eks-Colnaghi.») Jeg har 

heller ikke fått sett Orazios Judith og tjenestekvinnen med Holofernes´ hode i Wadsworth 

Atheneum i USA annet enn på gode fargebilder, men har studert den svært lignende replikken 

i Vatikan-samlingen.
17

 Mange Judith-verk ble laget i flere utgaver. Et maleri i Helsingfors 
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Stadsmuseum minner svært om Oslo-verket, men jeg har bare fått anledning til å se det på 

foto og må derfor avstå fra en grundig sammenligning her.
18

  En kopi(?) med noen synlige 

ødeleggelser tilskrevet Orazio Gentileschi ble tilbudt på auksjon i Italia i 2009.
19

 

 

            Grovt sett er oppgaven delt i fire deler. 

FØRSTE DEL: Etter denne innledningen med problemstilling, fremgangsmåte og teoretisk 

rammeverk (1.1), har jeg satt meg inn i den ofte opphetede debatten om attribusjon historisk 

og teoretisk, som jeg har måttet begrense til et kort kapittel om Metaspørsmål om attribusjon 

(1.2).  

ANDRE DEL: Den andre delen om selve verket, med Proveniens (2.1), Tidligere forskning 

(2.2) og Verksanalyse (2.3) er den mest omfattende. Foran motivanalysen går jeg  inn i 

Judiths historie i en ikonografisk oversikt (2.4), med vekt på bilder som peker fremover mot 

Oslo-verket. Så følger den første grundige undersøkelsen av Judiths røde kjole (2.5). Her er 

mulige oppdragsgivere så vidt berørt, selv om jeg har måttet begrense dette i likhet med 

proveniens. I Verksanalyse og senere i Komparativ analyse (se under) ser jeg nærmere på 

smykkene i Oslo. Smykkene er tidligere påpekt, men ikke satt i sammenheng og tolket i 

forhold til samtlige verk. 

TREDJE DEL: I tredje del (Komparativ analyse) sammenligner jeg så Judith-verket i Oslo 

med samtlige Judith-verk av Gentileschi far og datter, og drøfter likheter og forskjeller basert 

på ulike syn i tidligere forskning. Jeg ser særlig på forskningsspørsmålene vedrørende 

komposisjon (3.1), bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler (3.2) med en undergruppe 

om Judith som type (3.3), deretter bruk av smykker, (3.4) før jeg tilslutt sammenligner med 

Susanna og de eldre (3.5). Tilslutt drøfter jeg Datering (3.6). 

FJERDE DEL: Oppgaven avsluttes med en Oppsummering og konklusjon (4). 
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1.2.1 Kort oversikt over Gentileschis Judith-verk og scenevalg  

Far og datter Gentileschi har behandlet i alle fall fire ulike scener fra Judiths bok, i flere 

forskjellige versjoner. Her er de 12 mest kjente verkene  i dag, som jeg ofte henviser til, vist i 

oppslag på de to neste sidene. 
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 Tittel og sted Judith-tema Kunstner Bilde 

Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode  i Oslo. 

Heretter kalt 

«Oslo-Judith» 

Etter drapet Flertall Orazio, 

Mindretall Artemisia. Ikke 

signert. 

Replikk (?) i høydeformat 

finnes i Helsingfors 

Stadsmuseum (Ill. 12.)    Ill. 1 

 Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode  i privat eie, 

Lemme-samlingen 

i Roma.  Her kalt 

«Lemme-Judith» 

Etter drapet, 

«Judith i triumf»  

Flertall Artemisia 

Ikke signert 

 

Kjole og smykker som Oslo 

Ill. 2 

Judith halshugger 

Holofernes  

Museo di 

Capodimonte. 

Her kalt 

«Napoli-Judith» 

Det første av to 

bilder fra 

drapsscenen. 

Artemisia  

Ikke signert  

 

Enkelte likhetstrekk med 

Oslo i komposisjon 

 
Ill.3 

Judith halshugger  

Holofernes  

Galleria degli Uffizi, 

Firenze. 

Her kalt 

«Uffizi-Judith» 

Drapsscene  Artemisia  

Signert  EGO ARTEMITIA 

LOMI  FEC (på sverdbladet) 

Likhetstrekk med Oslo og 

Lemme i smykkene 

 Ill.4 

Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode   

I privat eie. 

Her kalt «Eks-

Colnaghi-Judith» 

Etter drapet  Orazio (Skrevet bak på 

dublering: HORATIO 

GENTILESCHI, 1612) 

 

Likhet i sceneøyeblikk  og 

lignende oppstilling. Ingen 

smykker.  Ill.5 
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Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode  

Pitti-museet 

i Firenze. Her 

kalt «Pitti-Judith» 

Etter drapet Sikker Artemisia 

Likhet i figuroppstilling, men 

nærmere hverandre. 

Tjenestekvinnene i Oslo og 

Pitti svært like. 

Smykke/symboler ligner 

Flere kopier. Ill.6 

Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode  

Detroit Institute of 

Arts.  Her kalt 

«Detroit-Judith» 

 

Etter drapet Sikker Artemisia 

Ikke signert 

 

To senere replikker i 

Capodimonte og Cannes 

 (Ill. 8 og Ill.9 ) Mange 

smykker/symboler 

Ill.7 

Judith og 

tjenestekvinnen 

med Holofernes’  

hode   

Wadsworth 

Atheneum. 

Her kalt 

«Wadsworth-

Judith» 

 

Etter drapet Sikker Orazio 

Ikke signert 

 

 

 

 

En nesten lik replikk i 

Vatikanet 

Muligens Artemisia? 

 

Ill.10 

Ill.11 

 

Hvilken plass får så Oslo-Judith – som jeg tilslutt har valgt å kalle Judith Athena – i denne 

historien? Vil det være mulig å bringe frem noe nytt, som bidrar til økt kjennskap og 

opplysninger om verket?  

1.3 Metaspørsmål om attribusjon 

 Som nevnt innledningsvis, sa Artemisia at bildene får tale for seg selv. Og det vil nok de 

fleste være enige i, ikke minst innen moderne kunsthistorisk teori i dag.  Hvor viktig er 

attribusjon? Hvor viktig er det at vi får vite om det er far eller datter, eller overhodet en 
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Gentileschi, som har malt Judith-maleriet i Nasjonalgalleriet?  Er det mulig å komme frem til 

et entydig svar? Spørsmålene er særlig relevante i en tid hvor andre og nyere typer teorier er 

mer sentrale i kunsthistorisk forskning. Særlig er det viktig å understreke at 

attribusjonsspørsmål tilknyttet stilanalyser har mange usikkerhetsmomenter, ikke minst faren 

for subjektivitet, som det er overbevisende redegjort for i attribusjonsdiskusjoner.  Visuelle 

analyser må derfor behandles med varsomhet. Likevel vil jeg også minne om at tidligere 

forskning omkring Gentileschi generelt, og Oslo-bildet spesielt, er basert vesentlig nettopp på 

stilanalyser. I mangel av skriftlig materiale finnes det ofte ikke mange andre verktøy, dersom 

man skal bestemme et bilde.  

«Er kunstverk gåter eller mordmysterier?», spør Anne d’Alleva.
20

 Og er kunsthistorikeren en 

detektiv à la Sherlock Holmes, slik Carlo Ginzburg er inne på i «Morelli, Freud and Sherlock 

Holmes: Clues and scientific method»?
21

  Ginzburgs «tabloide» sammenligning mellom 

kunsthistorikeren Giovanni Morelli (1816-1891) og Sherlock Holmes går blant annet på at 

Morelli gikk ned i detaljene for å finne «løsningen» av en kunstneridentitet: Han oppdaget det 

som hittil var blitt forbigått i et kunstverk.
22

 Selv om Morellis metode med rette har vært 

utfordret, blir den stadig brukt, også i Gentileschi-forskningen.
23

 Og selv om han og andre 

kjennere er blitt kritisert for bare å se detaljer i et verk, og ikke helheten, er akkurat denne 

kritikken tilbakevist av en rekke forskere.
24

  

Arbeidet med attribusjon har vært en hovedbeskjeftigelse i kunsthistorien – både til nytte, 

diskusjon og tidvis irritasjon – helt siden renessansehoffenes oppbygging av samlinger. Denne 

prestisjefylte oppdrags- og samlingsiver utviklet seg særlig sterkt fra 1600-1900-tallet. Dette 

var de store connoisseurers glanstid, knyttet nettopp til opprettelsen av kunstsamlinger og 

etter hvert dannelsen av de nasjonale muséer i Europa. Da ble det blant annet sendt ut 

«kunstdetektiver» til Italia for å skaffe såkalte mesterverk til samlingene.
25

 Både metoder og 

resultater har som nevnt ofte vært omstridt, idet attribusjon er knyttet til spørsmål om verkets 

ekthet og derfor ofte verdi
26

 – og det har også vært bestemmende for dannelsen av ikke minst 

den klassiske kanon, som er blitt sterkt utfordret siden 1970-tallet.  

Attribusjonsstudier har ofte har vært med på å endre kunsthistorien, og har også i nyere tid 

ført til gjenoppdagelser av de virkelige kunstnere bak et glemt eller feilattribuert verk. Det er 

for eksempel tilfelle med reattribusjon av flere verk til Orazio og Artemisia Gentileschi fra 

begynnelsen av det 20. århundre. Roberto Longhi (1890-1970), den første som identifiserer 

Oslo-bildet som en Gentileschi, var den pasjonerte gjennombryteren i dette arbeidet, da han 
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gjenfant og identifiserte en rekke Caravaggio-verk som den gang var oversett og havnet i 

glemsel.  Siden fulgte han opp med identifisering av Caravaggios etterfølgere, deriblant far og 

datter Gentileschi, som hadde lidd samme skjebne.
27

 Som Per Jonas Nordhagen skriver i en 

artikkel om Longhis metoder, laget han aldri noen form for metodologisk manifest. Men 

mange av hans tidlige og også mest vågale attribusjoner holder den dag i dag. Nordhagen 

påpeker bl. a. at Longhis grundige undersøkelser av et så stort antall verk gjorde at han kunne 

oppdage også kunstnerens tekniske arbeidsmetode som et identifikasjons-verktøy.  Han var en 

pionér i å bruke evidens av teknisk-estetisk natur, i det han var den første etter Marangoni 

som oppdaget Caravaggios bruk av «incisions» eller merker som består av noen få linjer på 

lerretet, i en markerings-teknikk brukt for å avmerke særlige viktige punkter i malerprosessen 

uten fortegninger, noe Caravaggio synes å være alene om å bruke i sin tid.
28

  

Mens klassiske kjennere som Max J. Friedländer (1867-1958) og til dels Bernard Berenson 

(1865-1959) skrev om sitt connoisseur-skap, og ikke utelot inntrykket av at «intuisjon» og 

blikk var av avgjørende betydning for denne generasjonen, laget altså ikke Longhi noe som 

forteller mer detaljert om arbeidsmetodene. Troen på «det objektive øyet» ble utfordret alt 

tidlig på 1900-tallet, og det er interessant å minne om at Alois Riegl så på problemet med at 

også kunsthistorikere og den kunsthistoriske diskurs er underlagt tidens smak – den såkalte 

tidsånden – som en av de store utfordringene i kunsthistorien overhodet. 
29

 Men Longhi, som  

jo selv utfordret samtidens smak med sin forskning innen et oversett område fra 1600-tallet, 

begynte sitt virke i en tid hvor troen på «det uskyldige øyet» stadig eksisterte.  Selv om det 

også i hans levetid gradvis ble tilbakevist gjennom naturvitenskapelig og psykologisk 

forskning, så datidens kjennere på det de observerte med øynene som rene fakta.
30

 Nyere 

persepsjonspsykologi viser hvordan synet kan være selektivt og subjektivt, og avhengig av 

kontekst, slik blant andre Hayden B. Maginnis understreker i sin advarsel til moderne 

kjennere.
  
Samtidig berømmer Maginnis kjennere som Berenson og Morelli for deres bidrag 

til kunsthistorien gjennom å rette søkelyset mot det å se oppmerksomt, som uhyre viktig – 

særlig dette å være klar over at visuell dømmekraft kan oppøves.
31

 Et viktig skritt for å 

avmystifisere  «the connoiseur ritual» er å diskutere bruken av «intuisjon», som blant annet er 

et grunnleggende konsept hos Friedländer, fremholder Nordhagen.
32

 Når det gjelder Longhis 

syn, påpeker Nordhagen særlig hvor alvorlig han tok innsamlingen av visuelle fakta til en 

omfattende faktabase, noe som også gjorde at han kunne få et «dobbeltblikk» som istandsatte 

ham til å skille en original fra en kopi: Han så ikke bare det som var i bildet, men også det 

som ikke var, noe som kan utvikles til «a very refined tool by the art historian». I tillegg 
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kunne han se forandringer i et verks struktur pga overmaling eller restaurering. Nordhagen 

fremholder både Longhis særegne retorikk og mangefasetterte tilnærming til kunsthistoriske 

analyser, som kan være vel verdt å ta med seg videre.
33

   

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes‘ hode i Oslo kan på mange måter eksemplifisere 

utfordringer i attribusjonshistorien fra flere synvinkler, både historisk og teoretisk. Mange 

tidligere kjennere så flere av kunstverkene kun på fotografi, noe som er anerkjent som 

problematisk, slik også psykologisk forskning alt på 1930-tallet viste hvordan persepsjonen 

varierer i forhold til sammenhengen et kunstverk blir sett i.
34

 Gjennomgangen av Oslo-Judiths 

forskningshistorie kan tyde på at mange av de tidligere forskerne bare har sett Oslo-verket i 

fotogjengivelse, ofte i svart/hvitt kopi, inntil verket kom på Artemisia-utstillingen i Firenze i 

1991. Jeg ser ikke bort fra at dette kan ha hatt betydning for tidligere bestemmelser omkring 

Oslo-verket, og kanskje være en årsak bl. a. til at smykkespørsmålet i Oslo ikke kom virkelig 

på banen før det ble grundig omtalt av en av kuratorene, Gianni Papi, i katalogteksten der.
35

  

En rekke faktorer kan bringes med i en attribusjonsanalyse, fra rene formalanalytiske 

undersøkelser til motivanalyse, komparativ analyse og proveniens, og det har også vært en 

rivende utvikling i tekniske undersøkelser av kunstverk som kan ha avgjørende betydning.
36

 

Et ferskt eksempel på at tekniske nyvinninger kan føre til helt nye resultater, er det 

intereuropeiske «The Bosch/Bruegel Project» fra 2012.
37

 Utviklingen i tekniske undersøkelser 

og hjelpemidler har revolusjonert attribusjonshistorien, og det er derfor ekstra interessant at 

Nasjonalgalleriet nå har gjennomført en omfattende teknisk undersøkelse av Oslo-Judith.    

Et særlig problem i vår sammenheng er at attribusjonsspørsmålet ikke bare handler om de 

alltid vanskelige grenselinjer i forholdet lærer/elev, eller generelt omkring datidens 

verkstedtradisjon, men også far/datter forholdet. Artemisia var farens elev og gikk i lære ved 

hans verksted i hele ungdomstiden. Dessuten vet vi at kunstnere også på denne tiden 

inspirerte og lånte mye av hverandre, ikke minst i verkstedtradisjonen.  Dette er en av 

årsakene til at svært mange av de tidligste arbeidene av Artemisia er blitt omdiskutert. 

Flere moderne teoretikere diskuterer de åpenbart problematiske sider ved øvelsene særlig når 

det gjelder komparative analyser på grunn av faren for generalisering og subjektivitet, som 

også Mieke Bal har gjort i forbindelse med Gentileschi. Men hun understreker likevel behovet 

for attribusjonsverktøy og betydningen av attribusjonsanalyser for beskrivelsen av et 

kunstnerskap.
38

  Og selv om verket Artemisia skriver om i brevet kunne «tale for seg selv», 

den gang mottaker og betrakter visste det faktisk var hennes, og konteksten var kjent, er det 
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verre i dag: Det finnes for eksempel bare litt over 40 kjente verk av Artemisias produksjon i 

dag, som er få i forhold til et langt og åpenbart produktivt liv.
39

   I tillegg til at Gentileschi-

forskningen er et godt eksempel på hvordan både far og datter er kommet ut av «sekkeposten» 

Caravaggio, har kjønnsteoretisk forskning tidligere vist at verk er blitt feil tilskrevet eller 

bortglemt innen eldre kunsthistorie, og at det går an å finne frem til nye vinklinger og nye 

opplysninger med et kjønnsperspektiv i en historisk kontekst. Dette gjelder også renessanse- 

og barokkmaleriet.
40

 Noe av det som er kommet frem i diskusjonene er behovet for å angripe 

attribusjonsspørsmål metodisk ut fra et bredere perspektiv enn bare formalanalyser, selv om 

det alltid vil være det viktigste grunnlaget.
41

 Jeg har vært nødt til å begrense en dypere 

diskusjon om de store utfordringene og metodediskusjonen når det gjelder tilskrivning i denne 

oppgaven, men viser til noen av usikkerhetsmomentene så vidt berørt over, når jeg drøfter 

enkeltspørsmål i komparativ analyse.
42

   

Så lenge det ikke finnes skriftlige kilder eller helt entydige tekniske eller formale bevis, er den 

ofte «utskjelte» attribusjonsanalysen stadig nødvendig – og jeg vil si – ønskelig, selv om det 

kan være problematisk å komme frem til et klart og entydig resultat med tre røde streker 

under. En grundig attribusjonsanalyse vil kunne bringe nye momenter med betydning for 

kunnskapen om det enkelte verk, og dessuten om tiden kunstverket ble laget i. Dette kan også 

styrke den rent fenomenologiske opplevelse av kunstverket. Her er det ikke snakk om noe 

enten-eller, men et både-og. Det er nokså lenge siden Judith-bildet ble grundig vurdert i 

internasjonal forskning, sist i forbindelse med den store utstillingen i Roma, New York og St. 

Louis i 2001/02, og det er kommet ny kunnskap om andre Gentileschi-verk siden.
43

 Samtidig 

har det vært relativt lite forsket på verket i Norge.
44

 Derfor er det flere grunner til å se både på 

verkets forskningshistorie og sider av attribusjonsspørsmålet igjen. 

--------------------- 
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DEL 2  – SELVE VERKET 

2. 1 Proveniens 

Oslo-Judith har en fascinerende historie og reise i Europa gjennom de siste to hundre årene.  

Verket som tidligere var tilskrevet Caravaggio, var en av perlene i samlingen «Pinacoteca 

Scarpa» i Treviso i over hundre år.  Den kjente anatom og kirurg, professor ved Universitetet 

i Modena og Pavia, Antonio Scarpa (1752-1832) bygget opp sin egen samling i hjemstedet 

Motta di Livenza i Veneto.
45

 Judith-verket i Oslo ble flere ganger omtalt som det vakreste 

maleriet av alle – «the best, by far of the whole lot» av to britiske kunstkjennere på besøk i 

den velansette samlingen.
46

 

Men hvordan kom verket så til Norge? 

 Kortversjonen er alt kjent:  Hele Scarpa-samlingen ble  solgt av kunsthandler Giulio Sambon 

(1836-1921) i Milano i november 1895. Siden var maleriet åpenbart i Sambons eie, inntil han 

donerte bildet til en auksjon til inntekt for krigsofre etter første verdenskrig, arrangert av 

«Syndicat de la Presse» i Paris i juni 1917. Bildet ble der kjøpt av kunsthandler Wang fra 

Norge, og kom til admiral O. M. Børresens samling på Bygdøy (1918-1943). Etter hans død 

tilhørte det hans bo (1943-45). I 1945 ble det solgt og gitt som gave til Nasjonalgalleriet, 

stadig som en Caravaggio, med midler fra kunsthandler O. M. Vik i 1945 (25.000 kr).
47

 

Kortfattede opplysninger om proveniens tilbake til Scarpa og salget i 1895 finnes i 

Nasjonalgalleriets kataloger og arkiver.
48

   

Men senere er det laget et viktig italiensk forskningsarbeid om «Pinacoteca Scarpa» som ble 

utgitt som bok i Treviso (2007), hvor det kommer frem nye opplysninger, blant annet at 

Judith ble innkjøpt av Antonio Scarpa allerede våren 1817, altså nøyaktig hundre år før det 

kom til Norge. Før denne dato tilhørte bildet Francesco Gozzi. Øvrig proveniens ukjent.
49

 

Selve salget av Scarpa-samlingen ble foretatt av kunsthandler Sambon
50

 i Corso Vittorio 

Emmanuele II, like ved Duomoen i Milano, den 15. og 16. november 1895.  Noen av 

maleriene av de 86 i samlingen, deriblant en St Sebastian av Andre Mantegna, var solgt før 

auksjonen.  Mange store kunstkjennere og samlere var tilstede, deriblant Wilhelm von Bode 

(1845-1929) og Jean Paul Richter (1847-1937). 
51

 Momesso påpeker at mens Judith og 

tjenestekvinnen ble beskrevet som et av de beste maleriene av connoisseurer som besøkte 

samlingen på midten av 1800-tallet, som Otto Mündler og Sir John Eastlake, ble maleriet ikke 
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nevnt, hverken i forhåndsomtaler eller anmeldelser av salgsutstillingen i Milano i aviser som 

Corriere della Sera,
52

 som omtalte salget flere ganger, heller ikke i omtalen fra kjennere som 

Richter.  Maleriet ble frembudt under andre sesjon på salgets andre dag, for bare noen hundre 

lire og derved også betydelig lavere prissatt enn mange av de andre arbeidene.
53

 Selv et så 

stort navn som Caravaggio var ikke populært på denne tiden.  Her kommer åpenbart den 

berømte tidsånden inn, og Momesso peker også på at det er betegnende for den rådende smak 

at kjøperne investerte store summer nesten bare for 1500-tallskunst, mens Giuditta con la 

fantesca forble usolgt. Den ble derfor i Sambons eie for den lave minsteprisen, inntil han gav 

maleriet til auksjonen til inntekt for krigens ofre i Paris i 1917.
54

 

Den første tilskrivelsen til Caravaggio er lite håndfast.  I forbindelse med gaven til 

Nasjonalgalleriet i 1945, fikk galleriet et brev med kopi av den opprinnelige bekreftelsen fra 

«Wangs kunst- og antikvitetshandel» fra 15/1 918 til «Hr Admiral Børresen», som her gjengis 

i sin helhet:   

         «Det til Dem solgte maleri «Judith» garanteres at være kjøpt paa en auktion i Paris i juni 1917, 

arrangeret  av «Le Syndicat de la Presse» til indtægt for «des eprovés de la guerre»,  og at maleriet i 

den officielle katalog er betegnet saaledes: 

                                MICHEL ANGELO DA CARAVAGGIO 

                               46 – Judith. 

 Provenant de la Galerie Scarpa, (catalogue no. 67, cité par Lanzi. ) 

                                                          Toile. Haut.1 m 35, larg 1 m. 57. Don de M. Jules Sambon.»   

Da jeg ville sjekke hva «sitert av Lanzi» betydde, først ved å kaste meg over abbed Lanzis fire 

binds kunsthistorie fra1809, fant jeg ingenting om denne «Judith» av Caravaggio, som kunne 

minne om Oslo-bildet.  Det antagelig riktige svaret på denne gåten fant jeg ikke før jeg 

oppdaget det nyere italienske forskerarbeidet om Scarpa-samlingen. For opplysningene der 

viser at attribusjonen «sitert av Lanzi» ikke dreier seg om et spesifikt verk, men en generell 

henvisning til Caravaggios periode, hvor han etterlignet eller var influert av Giorgione.  Og 

det står ganske riktig om denne perioden i Lanzis beskrivelse av Caravaggio. Det er altså i 

beste fall en «løs» attribusjon til en stil som har fulgt verket i store deler av dets liv, nemlig 

den entusiastiske beskrivelsen av bildet fra den tidligere eier Antonio Scarpa til hans rådgiver 

Giuseppe Longhi på tidlig 1800-tall, tydelig basert på Lanzi. Men det går klart frem av 

brevvekslingen at Scarpa har kjøpt bildet som en Caravaggio i 1817. Verket var 
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«straordinariemente bello(…) perchè fu fatto quando questo Pittore imitava il Giorgione...»
55

 

Om Scarpas malende beskrivelse i tillegg baserer seg på en enda tidligere omtale fra en 

tidligere eier, vet jeg ikke.
56

 

Det er kjent at svært mange verk av Caravaggios etterfølgere ble attribuert til en stor 

sekkepost «Caravaggio», fordi han var den mest kjente maleren med disse karakteristiske 

stiltrekkene. Interessen både for mesteren og flere av hans etterfølgere var minimal i siste del 

av 1800-tallet, og de ble for en stor del glemt inntil gjenoppdagelsen i begynnelsen av 1900-

tallet (omtrent på samme tid som Judith-bildet ble solgt i Paris).  Det nøyaktige tidspunkt når 

maleriet begynte å bli omtalt som en Caravaggio, om det var lenge før Scarpas kjøp i 1817, 

vites altså ikke. Har maleriet også vært attribuert til andre? Disse spørsmålene har jeg vært 

nødt til å begrense i den nåværende oppgaven, men det kan være et interessant prosjekt for 

fremtiden. 

Opplysningene om bildets historie fra 1817 til salget til Norge hundre år senere gir et 

interessant innblikk både i datidens samlervirksomhet, om tidsånden og det skiftende synet på 

Caravaggio og hans etterfølgere, og det kan også bidra til nye teorier om verket.  Disse 

opplysningene er hittil ikke kjent i den norske litteraturen. Sergio Momesso har funnet at den 

tidligere eieren som solgte Judith til samleren Scarpa er forretningsmannen Fortunato Gozzi, 

som var aktiv på antikvitetsmarkedet fra slutten av 1700-tallet.
57

  Prinsippet bak Scarpa-

samlingen var – slik som abbed Lanzi la opp sin store kunsthistorie over italiensk kunst 

omtrent på samme tid – basert på eksempler fra forskjellige italienske malerskoler.  Kjernen i 

samlingen blir beskrevet som lombardisk, ikke veneziansk.
58

  Samlingen hadde som nevnt en 

rekke fremtredende kunsthistorikere på besøk, connoisseurer som Cavalcaselle, Eastlake og 

Mündler besøkte utstillingen i 1857. 

Selve ordlyden i beskrivelsen ble bygget på professor Scarpas egne nedtegnelser, som ble 

brukt for å redigere «la Descrizione». Dette var en kort guide som baserte seg på et manus fra 

august 1833, året etter at Scarpa døde, men først utgitt senere og siden bearbeidet i løpet av 

1800-tallet. 
59

 Katalogen fra Sambon-salget, som den opprinnelige ”attribusjonen” som følger 

verket til Oslo, er en enda mer kortfattet versjon, åpenbart også bygget på denne beskrivelsen.  

Men hele billedteksten i ”La Descrizione” fra Scarpa-samlingen (katalognr.6) er ikke blitt 

med på ferden til Norge, og den er vel verdt å merke seg:
60
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«Caravaggio d`Almerighi Michel-Angelo. Giuditta bellissima e magnanima Donna, armata di acciajo 

ed assitata da una Fantesca Etiopica, ch`esporta in un Canestro il reciso Capo di Oloferne ancor 

grondante di atro sangue – mezza fig.a di grandezza naturale- in tela- alt m. i 1.30 – Lar. m.i 1,57 con 

Cornice vecchia dorata. Da lungi vedesi il Padiglione, sotto il quale giace il tronco cadavere 

dell`Oppressore di Bettuglia. Opera è questa fra le poche, che l´Autore condusse nello stile di 

Giorgione. E che, a parere del Lanzi, sone le sue piú pregiate.” 

To ting er særlig interessante: Det er som nevnt beskrivelsen av selve stilen, som minner om 

perioden da Caravaggio var influert av Giorgione, og det er jo ingen direkte attribusjon, selv 

om forfatteren av La Descrizione åpenbart gikk ut fra at det var en Caravaggio. I Sambon-

salgets katalog som fulgte verket til Oslo står det ”cité par Lanzi”, og det gjelder altså stilen, 

ikke verket.  Setningen foran er et større mysterium. ”Da lungi vedesi il Padiglione, sotto il 

quale giace il tronco cadavere dell’Oppressore di Bettuglia…» fritt oversatt slik: «langt borte 

ser vi sengehimmelen, under ligger det hodeløse liket til undertrykkeren fra Betulya.” 

Men vi ser ingen paviljong eller sengehimmel på avstand, heller ingen hodeløs kropp. Alt vi 

ser i dag rett bak kvinnene er et tett, grønt draperi.  Det må bety at det enten er snakk om 

kvinnenes indre blikk, minnet om noe de har sett, eller at teksten er fra et annet bilde. Det kan 

også være snakk om et gjenbruk av lerret, eller at bakgrunnen opprinnelig har vært 

annerledes, og er blitt overmalt. Bildet er i alle fall ikke overmalt siden 1895, for det er det 

samme bildet vi ser på gammelt foto fra salgsutstillingen til Sambon.
61

 Det er heller ikke noe i 

Scarpa-papirene som tyder på at bakgrunnen ble overmalt i denne tiden, i følge Momesso.
62

  

 Om denne «billedteksten» baserer seg på en enda tidligere beskrivelse før den kom til Scarpa, 

vites ikke. Det kommer klart frem av formuleringen i brevene at Scarpa i sin beskrivelse har 

vært inspirert av abbed Lanzis kunsthistorie eller andre samtidige omtaler som siterer Bellori 

og Lanzi om Caravaggios kunst. Man kan også mistenke en (direkte eller indirekte) 

inspirasjon av Giorgio Vasaris (1511-1574) beskrivelse av Michelangelos Judith-bilde, når 

det gjelder selve sceneøyeblikket i Oslo.  Her beskriver Vasari Holofernes’ hodeløse kropp 

«where the headless, quivering body of Holofernes appears….» slik det fastslås også i 

billedteksten til Oslo, selv om vi ikke kan se noen kropp der.
63

 Selve beskrivelsen av at vi ser 

en sengehimmel langt borte er helt i tråd med Michelangelos Judith-fremstilling. Kan det 

dreie seg om en billedtekst som  har fulgt verket lenger fra den forrige eieren? Uansett har 

denne beskrivelsen fått meg til å spørre om det opprinnelig kan ha vært en annen bakgrunn i 

Oslo-verket. 
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2.2 Tidligere forskning 

2.2.1 Innledning 

Oslo-Judith er gjennom historien tilskrevet minst tre kunstnere, og er i seg selv et eksempel 

på hvor komplisert attribusjon kan være. Det er også et slående eksempel på at attribusjon kan 

være avhengig av øynene som ser, og problematisk særlig når det gjelder å skille verk mellom 

lærer/elev, eller far/datter, som jeg også skal vise i dette kapittelet.  Nesten alle de tidlige 

verkene av Artemisia Gentileschi, ja, selv de som er signert, er nå forsterket gjenstand for 

diskusjonen: Datter, eller far?  

Både den store utstillingen av begge kunstnere i Roma og Firenze i 1991, og den nye i Roma, 

New York og St Louis med seminarer i 2001-2002, hadde til hensikt å klarlegge nærmere 

forholdet mellom de to. Men det generelle resultatet etter 2001/02 ble faktisk en enda større 

uenighet, slik en av initiativtagerne, Judith D. Mann beskriver det i 2005.
64

 Situasjonen er den 

samme i dag, både når det gjelder attribusjon og datering, selv om man kan si at Artemisia 

kom mer i fokus igjen etter den nye store utstillingen av kun Artemisia Gentileschi i Milano 

og Paris i 2011/12. 

Litteraturen om Orazio og Artemisia Gentileschi er svært omfattende, interessant, og til dels 

sprikende. Det gjelder også litteraturen om Oslo-bildet, og det er lett å gå seg vill, også 

spesifikt i spørsmålet om tilskrivning. Mange synes å bygge på hverandre, og det blir en del 

gjentagelser. Det har vært interessant å se samme argumenter som klart skulle peke mot 

Artemisia, likevel ende i en tilskrivelse til Orazio. Verkets geografiske plassering i Oslo i 

forhold til mer sentrale kunstsentre kan også ha vært en medvirkende årsak til at mange av 

omtalene var basert på fotografi, i alle fall inntil sent på 1900-tallet. Jeg mener å se et klart 

skille både i beskrivelsene og oppfatning av verket mellom forskere som har sett verket bare 

på foto, og de som har sett det i Oslo eller på utstilling. Bissells omtale i 1981 mot omtalen i 

1999, som jeg siterer fra senere i dette kapittelet, er et klart eksempel på det.  

Gjennom å følge litteraturen rundt et enkeltverk gjennom i alle fall 150 år, er det tydelig 

hvordan tidsånden spiller inn for oppfatning av verket, likeledes den enkelte forskers syn.  

Både far og datter Gentileschi ble svært kjente og anerkjente i sin samtid, siden for en stor del 

glemt, inntil Longhis banebrytende gjenoppdagelse av begge i begynnelsen av 1900-tallet.
65

 

Forskningen rundt Gentileschi, og især Artemisia, fikk også et oppsving av stor betydning i 

den omfattende feministiske forskningslitteraturen i kjølvannet av utstillingen av kvinnelige 
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kunstnere i Los Angeles i 1976, «Women Painters: 1550-1950».
66

  Dette førte til mye ny 

viten, og nye øyne på både far og datters verk. Feministlitteraturen, ikke minst Mary D. 

Garrards første epokegjørende Artemisia-monografi i 1989, har vært viktig også for 

attribusjonsspørsmålene, selv om det har vært debatt blant annet om metodebruk, særlig når 

det gjelder biografisk/historisk teori og i hvilken grad Artemisias dramatiske liv innvirket på 

hennes kunstneriske uttrykk og temavalg og til en viss grad nyansering av tolkninger.
67

  

Takket være denne litteraturen ble Artemisia gjenoppdaget etter en tid i glemsel og ofte i 

skyggen av faren, og fikk en ny plass og omtale i den europeiske kanon, på linje med flere 

kvinnelige kunstnere.  Hun ble feiret som en kunstens superheltinne – like anerkjent som 

Caravaggio og beskrevet i hans tradisjon. Likevel ble attribusjonene til henne stadig diskutert. 

Senere bærer særlig publikumsomtalene, men også forskningsartikler preg av en 

«gjenoppdagelse» av Orazio Gentileschi som en helt fremtredende barokk kunstner, særlig 

etter utstillingen i 2001-02.
68

 De to kunstnerne ble sterkt sammenlignet, noe som også var 

meningen med utstillingen.
69

 En type «konkurranse» og kvalitetsdømming i forhold til 

attribusjon er siden blitt problematisert av flere, særlig i artikkelsamlingen til Mieke Bal, The 

Artemisia Files fra 2005.
70

 

I dette kapittelet vil jeg konsentrere meg om forskningshistorien mest direkte knyttet til Oslo-

verket. En slik gjennomgang er viktig ikke bare som en ren attribusjonshistorie for å komme 

nærmere tilskrivning til far eller datter, men gjennom å nærlese og tilslutt veie de ulike 

argumentene også for å komme tettere innpå selve verket – på innsiden av bildet. Det ser jeg 

på som en viktig side av dette kapittelet og hele oppgaven. Under følger en skjematisk 

oversikt over de mest toneangivende tilskrivningene. 

Argumentasjonen rundt tilskrivning har særlig fått nye momenter i forbindelse med de store 

utstillingene om caravaggistene og Gentileschi-familien. Jeg utdyper denne skjematiske 

oversikten ved å nevne de viktigste katalogomtalene.  Så har jeg sett på hva forskerne er enige 

om, og hvor de er uenige, og etter en kort oppsummering med kommentarer samler jeg så 

dette i tre argumenttyper: 1) Komposisjon og formalanalyse, 2) Bruk av dramatiske og 

psykologiske virkemidler og Judith som type, og 3) Smykker. Dette blir grunnlaget for de nye 

forskningsspørsmålene i sammenligningen med andre verk. 
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2.2.2 Kort kronologisk oversikt over tidligere forskning i tabellform 

Forfatter Årstall Særlige bemerkninger Attribusjon           

Scarpa (?) 1833 Som i Caravaggios Giorgione-periode Caravaggio 

Mündler 1855 «the best, by far...» i Scarpa-samlingen Caravaggio 

De Witt 1939 Caravaggios krets, med forh. til Orazio og Artemisisa  

Longhi 1943 Ingen forklaring, kun kort fotnote O.Gentileschi 

NG 1945 Til NG som gave i 1945, som Caravaggio  

NG  1951 NG omattribuerer  Orazio eller 

Artemisia 

Emiliani 1958 Minner om to av Orazios David-verk Orazio    

Sterling 1960 «Un très beau tableau». Anbefaler å ta røntgenbilder 

for å undersøke bakgrunn 

Orazio    

Borea 1970 Nesten identisk med Pitti-Judith. Første av denne 

Judith-typen 

Orazio 

Østby 1973  Orazio 

Nicolson 1979  Artemisia 

Greer 1979 Dekorative detaljer som hos Artemisia. Artemisia 

Bissell 1981 Tilskrivning på grunnlag av foto. Komposisjon, 

formalanalyse som O. 

Orazio 

Garrard 1989 O. «most leading candidate». Negativ til komposisjon 

og teknikk. Judith energiløs. Nevner ikke 

Oslosmykket 

Orazio 

Papi 1991 Første som påpeker hårsmykket med symbol. 

Smykkebruk og dekor som A. Minner om Pitti. 

Tilskrivnings-spørsmål til far eller datter åpnes pånytt 

Orazio eller 

Artemisia 

Spike 1991 Smykker som i Artemisias øvrige verk Artemisia 

Palmer 1991 Smykker, fargebruk. Hudpartier som Susanna Artemisia 

Lerberg 1993 Stemning som hos O. Judith mild av type.  Orazio 

Bissell 2 1999 Begeistret omtale, komposisjon og teknikk  

«Technical wizardry» som bare Orazio kunne klare 

blant caravaggistene. Caroselli og Artemisia må ha 

lært om smykker av O.  

Orazio 

Christiansen 2001 “Formal devices employed as narrative strategies” 

typisk O., ikke A. Karakterisering av Judith som 

energiløs er helt misforstått. Smykkene eneste som 

peker til Artemisia 

Orazio 

Mann 2001 Far og datter malte likt i Roma, gjør formalanalyse 

komplisert. Eneste gang O. bruker fortellerdetaljer 

som hos A. Vi vet ikke om hun har influert på verket 

Orazio 

Ciletti 2005 “Formal devices” også vanlig hos A.. Påpeker 

unyansert skille mellom O. og A. under 2001-

utstillingen. Oslo og Pitti mer like. 

Orazio 

Contini 2011 «Excellent canvas» far removed from his daughter Orazio 

Forklaring: Skjemaet viser en kort, kronologisk oversikt over tilskrivning. Flere andre som 

følger tidligere tilskrivning uten bemerkninger er utelatt her, men tidligere omtalt i noter til 

innledningen. Noen bemerkninger blir forklart nærmere i den løpende teksten som følger. 
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2.2.3 Særlige omtaler 

Mye av materialet om Oslo-verket er kortfattede betraktninger som en liten del av større 

artikler, oftest i forbindelse med hovedomtale av andre Gentileschi-verk, av og til kun i 

bisetninger eller fotnoter. Samlet sett er det få grundige omtaler med utgangspunkt i Oslo-

Judith, så disse vil jeg nevne spesielt. For å hindre gjentagelser konsentrerer jeg om det som 

er nytt i dem. De mest sentrale internasjonale Gentileschi-spesialistene som har laget egne, 

større omtaler om Oslo-verket er Raymond Ward Bissell med to omtaler (1981,1999)
71

, 

Gianni Papi (1991)
72

, Keith Christiansen (2001)
73

 og Sergio Momesso (2007). 
74

 Mary D. 

Garrard omtaler Oslo-bildet kort i sin monografi fra 1989.  Judith Mann skriver om Oslo-

verket i forbindelse med andre av Artemisias og Orazios verk i forskningsartikler og 

katalogomtaler (2001, 2011). Elena Ciletti har sett på Oslo-verket i forhold til Artemisias 

Pitti-verk (2005)
75

  Det er disse forskerne jeg i hovedsak siterer fra i det følgende. For å 

hindre gjentagelser konsentrerer jeg om det som er nytt i dem.  

Den første, kjente tilskrivning til Gentileschi i nyere tid komsom kjent fra Roberto Longhi i 

1943.  Men den er heller ikke helt klar. I virkeligheten er denne første attribusjonen bare en 

fotnote i en artikkel.
76

 Her skriver han at han i sin tid gjenkjente «paternità oriziano» på et 

bilde i en illustrasjon av Venturi fra Børresen-samlingen på Bygdø.
77

  Longhi gir ingen 

begrunnelse i denne tilskrivningen, som er problematisk fordi den er ufullstendig, og det er 

uklart hvilke kilder Longhi viser til (Venturi far, eller sønn?). Dette spørsmålet ble tidlig stilt 

av Nasjonalgalleriets medarbeidere, uten at man finner noe svar i artikler eller i arkivet.
78

 

Longhi redegjorde ofte ikke detaljert for grunnlaget for enkeltattribusjoner, men så vidt jeg 

har sett er det få så kortfattede og uklare attribusjoner som Oslo-bildet.  

I 1951 omattribuerer Nasjonalgalleriet så verket til far eller datter Gentileschi.
79

 Dette følger 

blant annet etter en stor utstilling av caravaggistene samme år i Milano.
80

 Nasjonalgalleriet 

forhører seg også med flere internasjonale eksperter, blant andre Charles Sterling, som i 1960 

skriver i et brev at verket utvilsomt dreier seg om et meget vakkert maleri av Orazio.
81

  Eneste 

forbehold han selv tar, er at han bare har sett maleriet i fotografisk gjengivelse. Han daterer 

det til ca 1611. 

 På 70-tallet skjer det igjen interessante endringer. Oslo-verket er ikke med i utstillingen om 

Caravaggio og hans etterfølgere i Firenze i 1970, men blir bemerket i katalogen. Evelina 

Borea omtaler Oslo-verket i all korthet som et verk av Orazio, det første av denne scenetypen, 
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og «pressoché identico» med Artemisias Pitti-Judith.
82

 Longhi, Emiliani, Borea og Sterlings 

attribusjon blir senere fulgt av et flertall av forskerne. 

Nasjonalgalleriet har omtalt verket i flere katalogtekster, hvor det er redegjort for gaven, 

tidligere tilskrivning til Caravaggio og nåværende til Gentileschi, og den daværende kjente 

proveniens tilbake til 1895. Leif Østbys katalogomtale (1973) offentliggjør for første gang 

Sterlings forslag om å røntgenfotografere nedre høyre del av maleriet, som omtalt tidligere. 

Verket tilskrives Orazio og dateres til 1611.
83

  

Benedict Nicolson attribuerer Oslo-verket til Artemisia i The International Caravaggesque 

Movement i 1979. 
84

 Siden blir han fulgt av Germaine Greer, Gianni Papi (Orazio or 

Artemisia), John Spike og Rodney Palmer.  

Utstillingen av kvinnelige kunstnere i Los Angeles i 1976, «Women Painters: 1550-1950» 

førte til ny viten, og nye øyne på både far og datters verk. Germaine Greer skriver i 1979 at 

«perhaps Artemisia’s hand can be seen in the ornamental details of the Oslo canvas, which are 

typical of Artemisia’s Florentine period and untypical of her father at any time».
85

 Greer 

synes å være en av de første, om ikke den første som setter de ornamentale detaljene direkte i 

forbindelse med Artemisia.   

Raymond Ward Bissell attribuerer verket til Orazio, første gang i 1968, siden med en 

nærmere begrunnelse i sin Orazio-monografi med catalogue raisonné i 1981, gjentatt og 

forsterket i hans neste monografi om Artemisia ti år senere.
86

 Han gir tydelig uttrykk for sin 

begeistring for bildet etter at han har sett det i virkeligheten i 1991. Bissells to store 

monografier har vært grunnleggende for mye av Gentileschi-forskningen.
87

 Bissell påpeker 

likheten til Artemisias Judith-verk i Pitti, og mener at denne likheten er et kunstnerisk bevis 

for at Oslo er Orazios verk, fordi det er så likt i komposisjonen at det må ha med dette bildet å 

gjøre. Det å bruke likheten med Artemisias sikre Judith-bilde for å tilskrive verket til Orazio, 

kan se litt bakvendt ut.  Han forklarer det med at Oslo-verket likevel ikke er likt nok til at han 

vil følge Nicolson i å tilskrive det til Artemisia. 

I 1989 kom Mary D. Garrard med den første, grundige kunstnerbiografien om Artemisia, som 

var generelt gjennomgripende for forskningen. Her følger hun noe betinget Bissells (den gang 

lunkne) første attribusjon av Oslo-verket til Orazio. Garrards korte, men negative omtale av 

Oslo-bildet i 1989 skiller seg ut i forhold til øvrig forskning og krever en kommentar. Hun 

følger tidligere tilskrivning til Orazio med forbehold, i det hun omtaler ham som «the leading 

candidate».
88

 I en fotnote sier hun at Oslo-bildet er «awkwardly designed, with a fussy 
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confusion of drapery and detail that is like Orazio» (min kursivering).  Særlig gjelder 

tilskrivningen hennes Judith som type: Judith fremstår som en «languid, conventionally 

attractive female character who does not summon the energy required by the event». 

Hennes beskrivelse av Judith-skikkelsen i Oslo som «energiløs» må, slik jeg leser Garrard, 

forståes på bakgrunn av at hun i sin feministiske lesning generelt trekker frem Artemisias 

serie av bibelske kvinneskikkelser som noe særegent. Dette følger jeg i stor grad. Artemisias 

nære fremstilling av de sterke bibelske «hverdagsheltinnene» er sterkt influert av Caravaggios 

realisme, men Artemisia finner sin helt egne stil. Garrard var den første som så tydelig 

beskrev de sterke, handlekraftige kvinnene i bibelhistorien som trer frem i Artemisias verk. Et 

av hennes hovedargumenter er at Artemisias kvinneskikkelser er aktive og energiske, mens 

jeg oppfatter at hun setter Judith den andre kategorien som «energiløs». Jeg kan ikke følge 

Garrard her, i forhold til en tilskrivning, sett i lys av Artemisias samlete produksjon. I likhet 

med Ann Sutherland Harris kan jeg heller ikke følge hennes generelt negative omtale av Oslo-

verket.
89

  Selv om noen har fulgt Garrard, tar også flere avstand fra hennes Judith-omtale.
90

 

Garrard omtaler ikke Oslo-smykkene i boken, som ble skrevet før 1991. 

Dette året markerer et viktig skille i forskningen omkring Oslo-Judith. Felles for mange av 

tilskrivningene  i internasjonal litteratur før 1991, er at de er gjort på basis av fotografi.  For 

mange var det første gang de kunne studere Oslo-verket i virkeligheten og i sammenheng med 

øvrige verk.  

Det var også første gang smykkene og dekorens likhet med andre Artemisia-malerier ble 

påpekt siden Greer, og utstillingsansvarlig Gianni Papi åpnet på nytt spørsmålet om Artemisia 

kunne stå bak.
91

 Papi finner argumenter for Orazio, men flere for Artemisia, særlig i 

sammenligning med andre Artemisia-verk. Maleteknikken i sjalet til tjenestekvinnen har 

typiske skyggereflekser som hos Orazio, men andre komposisjonelle og maleriske detaljer 

som det grønne draperiet bak kvinnene minner om Artemisias Judith halshugger Holofernes i 

Uffizi i Firenze (Ill.4), Cleopatra  i Milano og Judith og tjenestekvinnen i Detroit (Ill.7). 

Behandlingen av det hvite stoffet i Judiths ermer og Judiths kjole ligner andre verk av 

Artemisia, deriblant Lemme-Judith (Ill.2). Papi, som attribuerer Lemme-Judith trolig til 

Artemisia, mener at kjolestoffet peker på Artemisia. Han viser også til den sammenlignbare 

fysiske type mellom Judith i Oslo og andre Artemisia-verk. Det ser ut som om samme person 

er modell også for Lucretia,
92

 sier han og viser konkret til likheter både i nesepartiet og 

øreflippen, som er halvt skjult bak hårtuster. 
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Slik jeg leser katalogomtalen under tittelen «Orazio (or Artemisia) Gentileschi» i 1991, heller 

Papi der til en attribusjon til Artemisia, men maner  til forsiktighet i en absolutt attribusjon.
93

 

De fleste internasjonale forskere som skriver om Oslo-verket etter 1991-utstillingen, er enige 

om at disse smykkene ligner svært på Artemisias og hennes dekorative detaljer. Både Spike 

og Palmer attribuerer nå Oslo-verket til henne.  Smykkene ble et samtaleemne i 1991, og en 

direkte årsak til at spørsmålet om reattribusjon av Oslo-bildet til Artemisia igjen ble tatt opp.
94

  

Rodney Palmer er så vidt jeg kan se den første som sammenligner Oslo-verket med 

Artemisias Susanna  (Ill.51), særlig i en lik behandling av hudtonene, og viser til en felles 

fortellerstrategi i det han mener at «both women seem to be conceived in terms of internal 

experience».
95

  

Den eneste artikkelen utenom katalogomtalene i Norge er så vidt jeg vet Ellen Lerbergs 

«Judith i Oslo» fra Kunst og Kultur (1993). Nytt er at hun viser til en samtidig kopi i 

Helsingfors, vertikal i stedet for horisontal, i følge Helsingfors Stadsmuseum, som hadde 

kontaktet NG angående maleriet. Lerberg følger ellers tilskrivning til Orazio etter å ha sett 

utstillingen i 1991, og viser især til maleriets stemning og Judith som mild.
96

 

I sin omtale av Judith og tjenestepiken i en NG-katalog i 1999 karakteriserer Marit Lange 

maleriet som et av de mest fremtredende i Nasjonalgalleriets italienske samling.
97

 Nytt i 

Langes artikkel er at Judith W. Mann, som nylig hadde vært på Oslo-besøk i forbindelse med 

forberedelsene til den store Gentileschi-utstillingen i 2001/02, mente at Artemisia var 

kunstneren. «Kvinnens vaktsomme blikk ut av rommet tilfører bildet et psykologisk trekk 

som er typisk for Artemisia, men som vi ikke finner hos Orazio, i følge Mann». Dette er 

interessant i lys av den endelige attribusjonen til Orazio under utstillingen.
98

 Om det er malt 

av far eller datter «vil kanskje aldri bli definitivt avgjort», skriver Lange. Jeg har ikke funnet 

nyere forskning om Judith i Norge etter dette. 

R. Ward Bissell viser stor begeistring for Oslo-verket i sin andre omfattende omtale i 1999. 

Han daterer det stadig til 1611.
99

  Bissell finner nå maleriet “monumental”, og omtaler 

kvaliteten «that begins as superb and rises to an almost transcendental level in the transparent 

grey shadows in Abra’s shawl (also singled out by Papi).» Bare Orazio Gentileschi blant 

caravaggistene “was capable of such technical wizardry”, mener han nå. Selv om han går inn i 

Oslo-smykkenes likhet med øvrige verk av Artemisia, holder han på en attribusjon til Orazio.  

 Den neste store skillet generelt i Gentileschi-forskningen kommer i forbindelse med den hittil 

største mønstringen av Orazio og Artemisia Gentileschis verk i utstillingen i 2001/02. Keith 
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Christiansen skrev tekstene til malerier tilskrevet Orazio, og Judith W. Mann omtalte 

Artemisias verk.
100

 De to er til dels åpent uenige om attribusjonen av flere av de tidlige 

verkene fra Gentileschis verksted,
101

 men ikke om Oslo-Judith, som fortsatt attribueres til 

Orazio. Selv om det kan bemerkes at Mann går lengst av «Orazio-tilhengerne» i å påpeke 

likheter i Oslo-Judith med Artemisias kunst og især fortellerstil.  

Utstillingskatalogen brakte mye nytt om Orazios (og til dels Artemisias) arbeidsmetoder. Det 

var fra før kjent at både Orazio og Artemisia benyttet seg av levende modeller i studio, som 

Caravaggio. Christiansen påpeker i tillegg den omfattende bruk av «tracings» – egne omriss 

eller modeller som grunnlag for kopier av de mest vellykkete komposisjonene som en helt 

typisk arbeidsform i en rekke verk.
102

  

Christiansen tilskriver Oslo-Judith til Orazio uten forbehold. Årsaken ligger i komposisjonen 

og det han beskriver som «formal devices … employed as narrative strategies» snarere enn 

dramatiske gester,
103

 som han beskriver som svært annerledes enn Artemisias tilnærming, 

derfor mener han at er det er overraskende at flere har attribuert dette maleriet til henne. 

Christiansen nevner bare smykkene helt kort: «Perhaps the only feature it shares with 

Artemisia’s work is the careful rendering of jewelry…»    

Mann er en av de første som generelt problematiserer bruken av formalanalyse som 

avgjørende i tilskrivningsdebatten mellom far og datter i den første tiden de to arbeidet 

sammen i Roma, fordi datteren lærte av faren og de malte så likt i begynnelsen. Her mener jeg 

at noen av argumentene i debatten rundt Cleopatra i Milano, som Christiansen attribuerer til 

Orazio og Mann til Artemisia – og som førte til at de skrev hver sin omtale i katalogen – også 

kan overføres til debatten om Oslo-verket. Ved siden av formalanalyse trekker Mann her bl. a. 

inn fortellerstrategien i verket.
104

  

 Mann vektlegger Artemisias bruk av fortellende detaljer i fremstillingene, også når hun 

omtaler Oslo-Judith.
105

 Hun tilskriver verket Orazio, og viser til at «most scholars have 

acknowledged that the Pitti Judith is related in some way to the Judith in Oslo, accepted by 

many scholars as the work of Orazio».  Av alle som følger Orazio-attribusjonen, er hun den 

som går lengst i å påpeke likheter med Artemisias verk, og skriver at «We don’t know 

whether Artemisia had any input into the conception of the painting».  Oslo-verket  

«...represents the one instance» (min kursivering) in Orazio’s oevre in which he shows the 

same kind of attention to narrative detail that characterizes Artemisia’s early paintings».
106
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I en kommentar etter 2001-utstillingen konkluderer Elena Ciletti med at skillet mellom Oslo-

verket og Pitti-Judith ikke samsvarer med de forskjellige merkelappene utstillerne (The 

Metropolitan Museum of Art) satte på de to, på den ene siden hans «elegant sense of formal 

composition» og hennes «action-packed moment». Ciletti finner at det er «two different and 

related varieties of both ingredients» i verkene.
107

 Hun påpeker også at Orazio ikke var alene 

om å bruke “formal devices” i komposisjonen, som er like typisk også for Artemisia.
108

 

I forbindelse med Artemisia-utstillingen i Milano og Paris i 2011/12 ble det også utgitt en 

interessant katalog, men hvor Oslo-Judith bare så vidt blir nevnt i forbindelse med andre 

Gentileschi-verk.  Contini følger her tilskrivningen av Oslo-bildet til Orazio.
109

 I 2011 var 

Oslo-verket med på en utstilling i National Gallery i Ottawa, Canada med omtale i 

utstillingskatalogen, som følger NGs nåværende attribusjon og datering.
110

  

 

2.2.4 Oppsummering 

Fra Longhis første tilskrivning og siden 1950-tallet er det bred enighet om at Oslo-Judith 

tilhører Gentileschi-verkstedet, malt i en periode hvor både far og datter er sterkt influert av 

Caravaggio. Generelt blir det særlig vist til lik tema-behandling av Judith-myten, komposisjon 

og maleteknikk, lysføring og fargebruk.
111

  Bortsett fra Alfred Moir (1967) og Pepper (1984) 

112
 følger siden et flertall Longhis første tilskrivning til Orazio, og etter Nicolsons tilskrivning 

til Artemisia på 70-tallet, følger et mindretall ham. Alle er også siden 1950-tallet enige om at 

Oslo-Judith er svært likt Artemisias sikre Pitti-Judith. Noen mener det dermed kan være malt 

av Artemisia, men de fleste attribuerer det likevel til Orazio. Under utstillingen i 2001 fikk 

disse to verkene ulike merkelapper som skulle vise forskjellen mellom Orazio som den mer 

lyriske, og Artemisia som den mer dramatiske. Slike merkelapper kan bli for unyansert, 

påpeker Ciletti.  

 Etter at smykkene for alvor kom på banen i forbindelse med tilskrivning etter 1991, er det 

også enighet om at de peker til Artemisia. Men dette vektlegges ulikt i forhold til endelig 

tilskrivning av bildet. Flere omattribuerer nå verket til Artemisia, men flertallet beholder 

Orazio som kunstner. 
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2.2.5 Verkets datering og innbyrdes rekkefølge med tabell 

Dateringen av Oslo-verket har variert fra 1608-09 til 1611-12 eller 1616. Langt de fleste 

daterer verket til tiden da far og datter arbeidet sammen i Roma.  En datering av verket og 

innbyrdes rekkefølge av Judith-verkene vil også være avhengig av hvem man sammenligner 

med, far eller datter, og problemene er at det er få sikre holdepunkter. Av Orazios tidligere 

verk er det mulig å sammenligne med Jesu dåp i Santa Maria delle Pace i Roma (1607), men 

både komposisjon og lys viser at Oslo-verket trolig er senere.
113

  Freskene i Casino delle 

Muse er malt i 1611-12, men kompliserte å sammenligne med fordi det er et sekulært 

freskemaleri, og dessuten ikke offentlig tilgjengelig.
114

 Oslo-verket er også sammenlignet 

med Orazios David dreper Goliat i Dublin fra ca 1607-09 (Ill. 13),
115

og David med Goliats 

hode i Spada-galleriet i Roma,ca 1610 – 12 (Ill.14)
116

 foruten Orazios eks-Colnaghi-Judith 

(Ill.5), av flertallet datert før Oslo.  Det har vært diskusjon rundt datering av flere av Judith-

verkene og innbyrdes rekkefølge. Her følger en oversikt over dateringsforslag i tabellform. 

Forfatter Årstall  Særlig begrunnelse for datering og rekkefølge Datering 

Emiliani
117

 1958 Likhet til David halshugger Goliat og David med 

Goliats hode, han daterer begge til ca 1610 

Ca 1610 

Sterling 1960 I brev til Nasjonalgalleriet Ca 1611 

Bissell
118

  1968 

1981 

1999 

 

Oslo-Judith malt før Pitti-Judith. Faren har inspirert 

datteren, men hun har laget en selvstendig egen 

komposisjon på basis av kilden.   

Ca 1611 

Garrard
119

 1989 Artemisias Pitti-Judith er laget før Oslo-Judith. 

Dersom Orazio er kunstneren i Oslo, er det datteren 

som har inspirert faren 

      1616 

(etter Pitti-

Judith) 

Christiansen
120

 2001 Fokusert lys, Caravaggio-inspirert. Ligner mer på 

David halshugger Goliat (som han daterer til 1607-

09), med mindre transparente skygger enn i David 

med Goliats hode (som han daterer senere, ca 1610-

12.)  Tidligere enn St Hieronymus (ca 1610) 

1608-09 (før 

Pitti-Judith).  

Mann
121

 2001 Eks-Colnaghi-Judith (Orazio) det første verket, 

siden Oslo-Judith. Artemisias Pitti-Judith er malt 

senere og basert på begge disse. Mann daterer 

Artemisias Pitti-Judith senere enn i tidligere forskn. 

ca 1618/19, p.g.a løsere penselføring særlig i 

behandlingen av det hvite stoffet 

 

Papi
122

 1991, 

2014 

Finner datering av Oslo problematisk. Men 

utelukker ikke at Oslo-Judith er malt etter Pitti-

Judith. Slik er Papis rekkefølge mellom de tre mest 

like: Lemme-Judith (Artemisia) ca 1610. Eks-

Colnaghi-Judith (Orazio) ca 1612. Pitti-Judith 

påbegynt i Roma før Artemisias avreise til Firenze, 

trolig 1612. Oslo-Judith trolig senere. 
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2.2.6 Drøfting av synspunkter – og tre nye forskningsspørsmål 

Den generelle mangelen på enighet blant Gentileschi- forskerne påpekes i Mieke Bals 

artikkelsamling The Artemisia Files, der Bal viser hvor forskjellig kunst kan bli oppfattet og 

analysert, gjennom den åpne uenigheten bl. a. mellom de utstillingsanvarlige Christiansen og 

Mann i spørsmålet om Cleopatra i Milano.
123

  Selv om det er større enighet om attribusjonen 

av Oslo-maleriet enn flere av de andre maleriene fra Gentileschi-verkstedet i perioden da far 

og datter arbeidet sammen (1608-12/13), viser denne gjennomgangen av tidligere forskning at 

det er motstridende oppfatninger også om Judith i Nasjonalgalleriet.  Hele debatten om andre, 

tidlige Gentileschi-malerier gjør også spørsmålet om det er far eller datter som har malt bildet 

i Oslo, stadig relevant.  Samtidig er det, slik bl. a. Lange er inne på, et åpent spørsmål om vi 

noen gang får vite det sikkert.  

 Det er spesielt utfordrende å skille mellom far og datter på grunnlag av det formalstilistiske 

grunnlaget, siden Artemisia lærte av Orazio, og som Mann understreker, i denne tiden maler 

de svært likt teknisk. Flere forskere, som Palmer, understreker også andre formalanalytiske 

poenger som maleteknikk i Oslo-verket som typisk for Artemisia, som han blant annet 

gjenfinner i behandlingen av hudpartiene i Artemisias Susanna. I andre verk-eksempler fra 

denne tiden, som er enda mer omstridt enn maleriet i Oslo, vises det gjerne til andre 

argumenter, blant annet den spesielle akademisk lærte formsansen hos Orazio, i motsetning til 

mer utviklete forteller-strategier hos Artemisia, som skiller de to fra hverandre. Begge 

argumenter brukes også om Oslo-bildet, på den ene siden for å vise til at det må være Orazio 

(formsansen), og på den andre siden Artemisia (fortellerstilen).  Et annet vanlig skille mellom 

far og datter er Orazios ofte mer poetiske, lyriske malerstil og dekor, mot Artemisias mer 

dramatiske uttrykk. Men i en detaljert analyse finner Ciletti at det ikke går å kategorisere 

hverken Oslo- eller Pitti-verket unyansert som bare poetisk, og ikke dramatisk.  

Oppsummering av argumentene i den generelle litteraturen viser for øvrig en tendens til 

kvalitativ dømming i forhold til kunstnerne, også på rene form- eller stil-betraktninger. Det er 

langt fra de første kjennernes beskrivelse av Oslo-verket som «the best, by far of the whole 

lot» fra Mündler om bildet da det var i Scarpasamlingen i 1855, til Garrards negative omtale i 

1989. Interessant nok argumenterer Garrard for at Oslo-bildet må være av Orazio, på grunn av 

mangler i komposisjon og detaljer, mens det omvendte er tilfellet hos Christiansen (og Bissell 

i hans begeistrete, andre attribusjon), som argumenterer for Orazio bl. a. på grunn av hans og 
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bildets kvaliteter. Oppfatningene er også til dels motstridende, deriblant bl.a. Christiansen og  

Mann, når det gjelder synet på komposisjon/fortelling i enkelte verk. 

Mann gjengir hvordan hennes kollega Christiansen reflekterte over hvor forskjellig Orazio og 

Artemisias verk ble oppfattet av publikum under utstillingen i 2001-02.
124

 Meningene om de 

to kunstnernes arbeider var så forskjellige og ofte så divergerende fra hans egen oppfatning, at 

han noen ganger lurte på om de besøkende så samme bilde som ham selv.  Jeg synes også 

denne observasjonen er symptomatisk, om enn i en mindre skala, om hvordan Judith i Oslo er 

blitt sett av forskjellige forskere, som vist i denne gjennomgangen, og også i forhold til mitt 

eget syn. Divergerende oppfatninger gjør kunsthistorien mer spennende, selv om det ikke blir 

enklere, og det er interessant å se argumentasjonene satt opp mot hverandre ut fra et lengere 

tidsperspektiv og i ulik kontekst. 

 Ut fra disse argumentene ser jeg særlig på tre områder der jeg mener det kan være fruktbart å 

stille nye forskningsspørsmål.  Dette både i forhold til tilskrivning, men også for en dypere 

forståelse av verket.  

 

De nye forskningspørsmålene er følgende: 

1.  Komposisjon og formelle virkemidler, hva er likt og hva er ulikt? Her ser jeg særlig på 

komposisjon og teknikk i forhold til andre verk, og spesielt Orazios bruk av det Christiansen 

kaller «formal devices» i komposisjonen, allerede diskutert av Ciletti.  Mann påpeker generelt 

at det er problematisk å skille far og datter fra hverandre gjennom formalanalyse i den første 

tiden i Roma. Denne diskusjonen gjør det naturlig å ta opp spørsmålet om i hvilken grad 

komposisjon og foramalanalyse alene er hensiktsmessig i en tilskrivningsdebatt  mellom far 

og datter i Oslo.  

2.  Bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler. Hva betyr de ulike oppfatningene 

av Judiths uttrykk og type for tilskrivning?  I hvilken grad er Artemisias kunst «bare» 

dramatisk og Orazio «bare» lyrisk, slik det ofte hevdes? I en artikkel etter 2001-utstillingen 

imøtegår Ciletti det hun kaller en unyansert beskrivelse av fars og datters verk.  Dette 

spørsmålet er det naturlig å se nærmere på også i en sammenligning mellom Oslo-bildet og 

øvrige verk hos far og datter. Oppfattelsen av drama eller psykologi har nær sammenheng 

med uttrykket i bildet som helhet, og Judiths uttrykk i særdeleshet, som også er oppfattet 

ulikt. Kan det være mer hensiktsmessig å se på selve sceneøyeblikket i Judiths historie i Oslo i 
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forhold til uttrykksformen i en sammenligning – enn kun en karakterisering av uttrykket i 

Oslo-Judith?  Kan dette være en nøkkel til å forsøke å forstå hvorfor kunstneren har valgt 

uttrykk og fortellerstil i dette verket? Som nevnt var Mann en av de første som understreket 

den særlige psykologiske spenningen i Oslo-verket, som hun mente minnet om Artemisia. I 

den komparative analysen vil jeg derfor undersøke om ikke den psykologiske siden ved 

Artemisias kunst er like fremtredende særtrekk som det dramatiske.
125

 Er graden av 

psykologisk innlevelse like godt beskrevet og vektlagt i Oslo-Judith - som graden av drama?  

3. Fortellerdetaljer i dekor og smykker: Papi var den første som påpekte likheten mellom 

hårsmykket i Oslo og øvrige Artemisia-verk. Det er bred enighet om at bruk av fortellende 

detaljer som smykker og symbolbruk skiller de to kunstnerne fra hverandre, og at dette peker 

mot Artemisia i Oslo. Men forskere vektlegger det jeg kaller «smykkebeviset» ulikt. Kan det i 

denne sammenheng være hensiktsmessig å se både på kjolestoffet og smykkene i en videre 

kontekst, med samtlige av far og datters Judith-fremstillinger? 
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2.3 Verksanalyse  

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i Nasjonalgalleriet.(136 x159,5), olje på 

lerret (no 02073). Ill. 1 

2.3.1 Formalanalyse 

Bildet viser to kvinner i trekvart figur, som fyller store deler av billedflaten helt forrest i det 

grunne billedrommet, slik at personene og handlingen kommer svært tett på betrakteren. 

Figurene er i naturlig størrelse. I kurven mellom dem ligger et avkuttet mannshode, med fint 

utpenslete, sorte runde krøller i pannen og stritt, rødbrunt fullskjegg.(Ill.15)
126

 Han har 

ansiktet i en stillferdig grimase, med halvåpen munn og noen synlige tenner i overmunnen. 

Øynene halvt lukkete. Det friske blodet er synlig på det ene kinnet og danner tydelige, nye 

parallell-stripete spor på kurven og det allerede blodstenkete, grå-hvite håndkleet.  

Den ene kvinnen står frontalt mot tilskuerne med ansiktet i halvprofil, og et senket sverd i 

høyre hånd. Hennes venstre hånd hviler på den andre kvinnens venstre skulder.  

Denne andre kvinnen er avbildet bakfra, med hodet i profil. Hennes venstre arm er strukket 

helt ut og hånden holder rundt kurven med mannshodet, på den andre siden skimter vi den 

lubne toppen av hennes høyre hånd (oversiden eller håndbaken?) som støtter kurven. Den 

finpenslete kurven hviler lett mot kjolesamlingen på venstre hofte. Kvinnen i frontal har en 

stor, rød kjole med firkantet utskjæring, som bæres over en hvit underkjole. Den synes å være 

sydd av et tynt linstoff, med et fint broderi på den avsluttende kanten i utringningen og et 

sikksakkformet brodert hullmønster på øvre del av det vide ermet. Selve ermet er trukket opp 

til albuene, festet ved hjelp av et bånd. Hennes brunblonde hår er satt opp i en kunstferdig 

frisyre med en lang hårflette rundt bakhodet, og fletten løser seg opp i lange, lysere blonde 

krøller over venstre skulder. Håroppsatsen er pyntet med lyseblått (fløyels-) bånd og vakre 

smykker. Håret er trukket bakover slik at nedre del av øret med den lett rødlige øreflippen er 

synlig, foran øret synes noen småhår. Ansiktet er nokså rundt, nesen karakteristisk: kraftig og 

relativt lang, med en liten, rund avslutning ytterst på nesetippen. Øyenbrynene er smale, og 

øyet (vi ser bare ett i profil) synes grågrønt. Øyenvippene og et øyelokk fra det venstre øyet 

som ligger helt i skjul, antydes i skyggen bak nesen.  Munnen er lett åpen med fyldige, røde 

lepper og en særlig stor amorbue. I den karakteristiske, litt fremstående runde haken kan vi se 

antydningen til en liten kløft.  Halsen er kraftig. 
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Den andre kvinnen har en hvit turban surret rundt et noe mer bustete, blondere hår som 

stikker litt ut under turbanen, oppe ser vi at en del av håret er samlet i en flettet knute. 

Turbanen ender i et sjal med frynser. Sjalet henger ned over og skjuler store deler av ryggen, 

og dermed den øverste delen av kvinnens gule kjole med kjoleliv. Under sjalet ser vi et 

grovere blåfarget stoff på den utstrakte armen, som er et avtagbart ekstra-erme trukket over 

den hvite underkjolen, med en festeanordning langs underarmen.(Ill.16). Dette blå stoffet, 

hvor malingen er gått noe av på undersiden av ermet, vises ikke på den synlige høyre skulder, 

her synes kun den hvite underkjolen halvt i skyggen.  

Begge kvinnene ser bakover mot høyre side av billedflaten. (Ill. 1). Bak dem henger et lett 

bølgende og tett, grønt (fløyels)draperi, pyntet med gullrysjer. Dette draperiet, som danner 

hele bakgrunnen i bildet, ser nesten ut som et fint sceneteppe. De smale gullbåndene med 

rysjer som markerer avslutningen i nedre del av stoffet, danner en diagonal bakover i høyre 

kant. Under denne diagonalen ser man i dag med det blotte øye en ubestemmelig gulhvit 

gjenstand. I sterkt sidelys kommer konturene klarere frem, og det er ikke noe tilfeldig i 

formen, men vanskelig å tyde nøyaktig hva det er. I mikroskop synes diagonale penselstrøk 

og forsøk på skraping over, mulige tegn på at gjenstanden siden er forsøkt fjernet. Det kan 

dreie seg om en gjenstand som er bevisst fjernet og deretter overmalt av kunstneren, som 

siden er blitt svakt synlig fordi pigmentene brukt over ikke lenger er dekkende. Det er ikke 

lignende eksempler på overrensning i resten av verket, så dette er ikke så sannsynlig.
127

 

Gjenstanden har størrelse som mannshodet i kurven. Formen kan tyde på at det er en maske, 

eller muligens en hjelm med en typisk frygisk «kam» og huller til øynene. (Ill.17)
128

 Nederst 

på motstående side er bakgrunnen under det grønne draperiet et brunsvart, ubestemmelig 

mørke.  

             2.3.2 Komposisjon  

Bildet gir i sin helhet et uhyre sterkt og dramatisk, men samtidig avklaret inntrykk, først og 

fremst av to grunner: Dramaet som akkurat har foregått er tydelig på fremvisningen av det 

(stadig) bloddryppende hodet i brødkurven (Holofernes), samtidig ser særlig den ene kvinnen 

med det senkede sverdet (Judith) ettertenksom ut, mens profilen til kvinnen med ryggen til 

tilskueren (tjenestekvinnen) synes spent i det hun speider bakover.  Judiths hånd på skulderen 

til tjenestekvinnen ser ut til å skulle berolige eller advare henne (Ill. 18). Denne dobbeltheten 

med både intenst drama og avklaret balanse blir understreket av komposisjonen: Den ene 

kvinnen står foran den andre. Begge danner stø vertikaler i billedflaten, kontrastert av 
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horisontalen først i kvinnenes hoder og skulderpartier, nedenfor i hoftepartiet og overkanten 

av Holofernes' liggende hode, med deler av belte-smykket ytterst på siden. De horisontale 

linjene som skulderpartiene er noe brutt og i litt forskjellig høyde i tråd med kvinnenes 

plassering, og bidrar også til å skape liv. Dersom man ser på billedflaten ut fra det gylne snitts 

perspektiver, er kvinnene grovt sett plassert i hver sin midtlinje i forhold til dette.  

I tillegg til den balanserte komposisjonen finner vi klare diagonaler som gjentar seg og 

intensiverer dramatikken: Først og fremst danner nedre del av sverdet, videre den ene 

kvinnens venstre arm, det bortvendte hodet og blikkretningen en klar diagonal, som blir 

rytmisk gjentatt av den nedre gullborden i det grønne draperiet på høyre side. Buen gjentar 

seg også i gullbeltet på Judiths høyre hofte, og i det grønne draperiet over. Tjenestekvinnens 

hodebekledning faller i dype folder i en serie diagonaler, som gjentas i den ene av Judiths 

puffermer. Begge skjørtene gjentar samme rytmiske profiler, både i de klare, ytre konturer og 

foldene, og hoftesamlingene som gjentas. Judiths overkropp og armer ned til albuene danner 

en form for stabil trekantkomposisjon, en trekant kan også trekkes fra Judiths høyre arm med 

sverdet, gjennom puffermet og opp til hodet, og på den andre siden gjennom Judiths profil og 

venstre arm og videre gjennom yttersiden av tjenestekvinnens hvite sjal. Vi kan også se et 

spenningsfelt i området mellom tjenestekvinnens arm, Holofernes’ hode og Judiths venstre 

arm.  Dette området, som skimtes bak kurven og tjenestekvinnen, ligger svært sentralt igjen 

dersom man deler opp komposisjonen i firkanter ut fra det gylne snitts perspektiv.
129

 Det kan 

synes som et sugende, dybdeskapende «hull» midt i maleriet, der vi kan kikke under 

tjenestekvinnens blå arm og kurven med den nedre ansiktsdelen av Holofernes, og bak den 

store stoffsamlingen på tjenestekvinnens kjole. Her ser vi rett inn på Judiths venstre arm med 

lysspill på det hvite, stoffrike ermet, og bak dette hennes røde kjole, som her også er samlet 

over hoften. Rett over denne stoffsamlingen er dette lille, helt mørke hullet så sentralt 

plassert. (Ill.19). 

Denne delen av bildet, området rundt det sorte hullet, er det mest ekstreme eksempelet på at 

kunstneren bruker overlapping med lys og skygger som perspektivfremmende virkemidler. 

Det er også tydelig i plasseringen av tjenestekvinnen foran Judith, som også bidrar til å skape 

dybde og tredimensjonalitet i billedflaten.  Selve bakgrunnen med det ensfargede draperiet, 

som til dels gjentar mønsteret fra langsgående folder og til dels løser seg opp i bølger som i 

mellomrommet mellom de to kvinne-hodene, bidrar til en viss dybdevirkning. Men først og 



33 

 

fremst gjør dette at kvinnene kommer enda nærmere betrakteren og intensiverer handlingen i 

scenen.  

             2.3.3 Lys og skygge, kontrastvirkninger 

Ytterligere dybde skapes av maleriets øvrige kontraster, først og fremst bygget opp av den 

intense lys/skyggevirkningen. Lyset kommer inn (som fra en lyskaster) fra venstre, lyskilden 

er ikke synlig.  Det kan dreie seg om et mulig lys fra en teltåpning vi ikke ser (?), eller mer 

sannsynlig, siden scenen foregår om natten, et overnaturlig, guddommelig lys.  Lyskilden 

skinner og bygger tydelig opp formene i Judiths høyre arm som bærer sverdet, videre over 

brystpartiet og ikke minst over ansiktet, samtidig som tjenestekvinnens venstre arm, det hvite 

sjalet og det okergule, tykke kjolestoffet bader i lys og kontrasteres av store, langsgående og 

noe bølgete skygger i kjoletøy og tørkle. Judiths opplyste brystparti er nokså realistisk formet  

og naturlig i forhold til at det er en viss forskjell på høyre og venstre bryst, det venstre presses 

noe opp når albuen trekkes inn mot hennes venstre side.
130

 Det er dannet en liten, naturlig 

skyggevirkning i kløften og på særlig den ene siden av den broderte avslutningen på den hvite 

underkjolen. Judiths høyre øyenhule er halvt dekket av en dyp, halvrund skygge, liksom 

hennes hake kaster en stor, men noe lysere skygge på hennes karakteristiske, tykke hals. 

Tjenestekvinnens arm kaster en naturlig skygge over deler av Holofernes’ ansikt med kurven, 

og tjenestekvinnens halvt bortvendte profil er nesten skjult i skygge, bortsett fra en 

fremtredende oppstoppernese og overleppe, slik bildet fremstår i dag. Judiths ansikt er 

naturalistisk malt, ikke minst med den kraftige nesen og munnpartiet, men er likevel noe 

forfinet i forhold til tjenestepikens grovere trekk. 

Det er gjennomført klare kontraster i dette verket – slik også Caravaggio fulgte samtidige 

traktater nettopp om kontrastbruk.
131

 Den rike, sterke fargepaletten bidrar ytterligere til 

kontrastene: Tjenestekvinnens blåkledde arm mot hennes okergule kjole, og Judiths 

karmosinrøde kjole dominerer bildet mot den dypgrønne bakgrunnen. De lyse, hvite partiene i 

Judiths puffermer går igjen i den hvite underkjolen brettet opp over det blå ermet på 

tjenestekvinnens håndledd, og videre i lyset på Holofernes’ hode og ene øre. Igjen ser vi 

likheter med Caravaggios teknikk.
132

 Lysspillet i slike punkter kan minne om Caravaggios 

bruk av nærmest dansende lyspunkter i hans tenebroso-maleri, noe som også blir utviklet i 

enda sterkere grad blant annet i Artemisia Gentileschis senere maleri i Judith og 

tjenestekvinnen med Holofernes´ hode i Detroit.
133

 Disse lyse punktene balanseres nedenfor 

av det gråhvite håndkleet under kurven, og videre det hvite sjalet og turbanen til 
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tjenestekvinnen på høyre side av bildet. Slik fremstår hele billedflaten balansert og får 

samtidig liv, også gjennom disse virkemidlene.    

Verket er et eksempel på barokkens særlige interesse for stofflighet – og kjolene viser også de 

sosiale kontrastene mellom Judith og tjenestekvinnen. Den rike, fine stoffkvaliteten i Judiths 

røde festkjole i den mønstrete silkedamasken står i kontrast til den enklere og grovere, men 

også effektfulle gule ull(?)kjolen til tjenestekvinnen. Forskjellen i sosial status blir ikke minst 

understreket av Judiths smykker, deriblant et juvel- og perlebesatt belte og to hårsmykker. 

Selve plasseringen i billedflaten, kropps- og ansiktsuttrykkene viser også forskjellen på de to 

kvinnenes sosiale rang: Judith i full frontal kropp med ansiktet snudd i halv profil er utvilsomt 

hovedpersonen, mens tjenestekvinnen med ryggen halvt vendt om hjelper sin matmor med å 

bære bort det avkuttede hodet. Den halvt mørklagte profilen bidrar til å gi et skremt uttrykk. 

Hennes ansikt er faktisk knapt synlig, noe som også bidrar også til å understreke forskjellen 

mellom de to. Og denne forskjellen understrekes ytterligere ved at tjenestekvinnen er svært 

ung, mye yngre enn Judith, her ser hun nesten ut som en liten jentunge. Samtidig bygger deler 

av komposisjonen bro over kontrastene og understreker nærheten mellom de to, særlig slik de 

står plassert samlet og ser bakover: Judith litt ned, tjenestekvinnen rett bakover. Gesten med 

Judiths hånd på skulderen er svært betydningsfull komposisjonelt, den øker spenningen i 

scenen, og knytter samtidig de to kvinnene fortrolig sammen. 

              2.3.4 Teknisk gjennomføring og maleriske kvaliteter   

Verket er godt teknisk gjennomført, bortsett kanskje fra Judiths venstre arm halvt gjemt bak 

tjenestekvinnens blå erme. Armen er åpenbart bøyd ved albuen. Vi ser kun noe av det hvite 

puffermet, inntil hånden dukker opp på tjenestekvinnens skulder. Armen kan virke unaturlig 

lang.
134

  

Kurven med Holofernes’ hode er malt etter ferdigstillelse av tjenestekvinnen, men før 

tjenestekvinnens hånd. Hennes to buttede hender slik vi ser dem i dag, særlig høyre hånd, står 

i kontrast til Judiths venstre hånd med lange fingre og brede negler, som hun legger på 

tjenestekvinnens skulder. Denne hånden ser annerledes ut. Denne detaljen (som kan være 

bevisst?) viser en forskjell i maleteknikk mellom Judith og tjenestepiken.
135

 Tjenestekvinnens 

forreste buttede hånd på kurven, og Judiths lett rødfargete høyre hånd på sverdet er også  

annerledes enn hånden på skulderen, men derimot mer lik den unge Judiths hender i Lemme-
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Judith og ikke helt ulik Pitti-Judith, nokså typiske for hender Artemisia malte i sin tidlige 

periode.  

De maleriske kvalitetene kommer særlig frem i oppbyggingen av Judiths ansikt og brystparti, 

malt i vakre, duse hudfargete valører, fra hvitt til lys beige og rosa som om hun er nysminket 

til fest (Ill. 20).  Her er overflaten helt blank og det er vanskelig å skjelne det enkelte 

penselstrøk. Disse områdene fremstår også i dag skinnende vakre med sine helt spesielle 

valører, som var typisk for Gentileschi.
136

 Oppbyggingen av Judiths ansikt står i kontrast til 

tjenestekvinnen, noe som blir enda tydeligere gjennom å undersøke maleriet under 

mikroskop. Mens Judiths ansikt er skapt gjennom flere fine lag med pigmentblandinger og 

ferniss, (pigmentprøver viser at hudtonene kommer frem gjennom en blanding av blyhvitt og 

vermillion, samt en mørkerre rødbrun ferniss),
137

 fremstår tjenestekvinnens ansikt mindre 

bearbeidet. Holofernes’ hode er også tynnere i malingen, men godt gjennomarbeidet med fine, 

til dels små penselstrøk, mer gjennomarbeidet enn tjenestekvinnens ansikt. Uten å spekulere 

over hva det skyldes, kan det fastslåes at det er en viss forskjell på utførelse i deler av verket, 

særlig fremstår Judiths venstre hånd annerledes enn de andre.
138

    

 Billedoverflaten er dekket av et fernisslag, og maleteknikken gir generelt et blankt og glatt, 

jevnt inntrykk, slik at man må studere deler av maleriet nøye for å se det enkelte penselstrøk. 

Under sterkt sidelys blir penselstrøkene tydeligere, til dels lange, jevne strøk særlig i 

tjenestekvinnens gule kjole og hennes hvite sjal med gråsorte skygger (her kan penselstrøkene 

også sees med det blotte øye), og de lange penselstrøkene er også tydelige i deler av den 

grønne bakgrunnen. Kjolestoffet er malt med like stor presisjon og eleganse som Judiths 

ansikt, og det er lett å se forskjeller i stoffkvaliteter både i den røde hjertemønstrete 

damaskkjolen til Judith, og den okergule fargen i det enklere tøyet til tjenestekvinnen. 

Likeledes ser vi kontraster i den tynne underkjolen av det fineste hvite, tynne lintøy, til det 

tykkere (silke- eller ull-) sjalet til tjenestekvinnen, og det grovere håndkledet rundt kurven.  

Den hvite underkjolens tynne stoff kommer frem gjennom en rekke korte, fine penselstrøk, i 

Judiths høyre erme ser man relativt fri penselføring.
139

 Ermet har et skjult festebånd for å 

holde stoffet over albuen, og dette gir rikelig anledning til å eksellere i maleteknikk: Tynnere 

penselstrøk former i små rynker og krøller, ved siden av et veldig presist malt sikk-

sakkformet hullkantmønster på overermet. Også i tjenestepikens underkjole former 

penselstrøkene fine, halvrunde rynker.
140

  



36 

 

 De vakre, sterke fargene er for en stor del beholdt i dag.  Gentileschis fargevalører med en 

effektiv skalert lysstyrke i fargene ble alt bemerket av Longhi som en særegenhet ved hans 

kunst i forhold til Caravaggio.
141

 Paletten minner generelt både om faren Orazios og datteren 

Artemisias farger, fra da de begge brukte mer klare farger i begynnelsen av 1600-tallet. 

(Begge har i andre perioder og i andre verk mer manieristiske, blandete fargepaletter, og 

Artemisia utvikler siden en mer jordfarget fargepalett dominert av bruntoner).
142

  Både far og 

datter Gentileschi var svært glade i blått. Papi mener at denne lysere blåfargen er typisk for 

Orazio,
143

 mens Artemisia ofte foretrakk en mer fiolett tone. Jeg mener for øvrig at det blå 

ermet Oslo minner aller mest om det blå ermet som stikker frem under kappen på en av 

mennene i Artemisias Susanna og de eldre i Pommersfelden (Ill. 16 og 51 b).144
 

Observasjoner tyder på at bildet er bygget opp på denne måten: Judith er malt først, siden 

tjenestekvinnen, så kurven med Holofernes’ hode, og tilslutt bakgrunnen med det grønne 

draperiet, som tydelig er malt rundt konturene av kvinnene.
145

 På røntgenbildene kan man 

også se en mer skissemessig behandling av kurven, der en rekke små penselstrøk illuderer 

enkeltstrå som stikker opp fra kanten, som siden er overmalt til en jevn kant. På nært hold 

under sterkt sidelys kan man observere den relativt harde konturlinjen på den røde kjolens 

kant, likeledes en sterk kontur langs tjenestekvinnens blå ekstra-erme, som tydelig er malt 

ovenpå Judiths røde kjole. Blåfargen i ermet er av fineste og svært dyre lapis lazuli-type.
146

 

En særlig tydelig avsluttende kant ses med det blotte øyet langs hele venstre side av 

tjenestekvinnens kjole, og man kan se merker av lange penselstrøk på alle konturene, særlig 

på kjolen under kurven og Holofernes’ hode. Disse klare pentimenti ’ene (rettelsene) viser at 

hele den detaljert utformete kurven er ferdiggjort mer og mindre «på direkten»,
147

 etter at 

tjenestekvinnens gule kjole er ferdigmalt. Dette kan i utgangspunktet være et tegn på at Oslo-

maleriet er den første av sin type, eller at det dreier seg om en autograf replikk. Det er også en 

del andre, mindre rettelser. Vi kan se at Judiths belte opprinnelig ble malt ferdig før 

tjenestepikens blå erme ble malt over, og vi det er gjort visse små rettelser i Judiths høyre 

hånd som holder rundt sverdet. Under Judiths venstre hånd er det tydelig å se 

tjenestekvinnens malte skulderstropper. Men samlet synes komposisjonen å følge et relativt 

planlagt mønster. Det er også en klart definert, ganske kraftig konturlinje især rundt Judiths 

profil og bakhode, og kjolekantene, som kanskje kan si noe om kunstnerens arbeidsmetode.
148

  

Det er ikke funnet spor av undertegninger på lerretet, heller ikke skraverte linjer slik 

Caravaggio brukte for å merke viktige deler av komposisjonen når han malte direkte fra 

modell.
149

 I Judiths hode ser konturlinjen ut til å følge den oppsatte hårfasongen i bakhodet, 
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mens noen løsere hår bundet opp med det lyseblå fløyelsbåndet kan være påført senere i 

maleprosessen.  

En generell sammenligning mellom Caravaggio og Gentileschi viser den revolusjonerende 

innflytelsen i Caravaggios metode og ånd: Bruk av modeller i studio, malt al naturale, og 

dette lyset fra en enkel kilde i chiaroscuro-effekt.  En annen karakteristisk detalj i Oslo-bildet 

er de lange penselstrøkene man kan ane i de lange foldene på tjenestekvinnens hvite sjal, med 

sort farge i skyggene. Sjalet med sine lys- og skyggevirkninger må karakteriseres som 

mesterlig malt (Ill.23). En annen malerisk detalj å legge merke til er de hvite rysjene i sjalet, 

svært nøye utpenslet med enkelte (bly?)hvite, korte strøk med tykkere impasto, som gir en 

variert og nesten skinnende virkning, nær rosagyllent der lyset faller på dem.
150

 Gullrysjene i 

det grønne draperiet har også en form for skygge-rysjer under (Ill.24).
151

  

            2.3.5 Sans for detaljer 

Den samme sansen for detaljer viser seg i den lille rosalilla sløyfen som endog kaster en liten 

skygge på Judiths skulder, og i smykket rett under sløyfen, som består av en blågrønn sten i 

en stor gullfiligran-innfatning, avsluttet med en stor dråpeformet perle. Slike sløyfer er helt 

typiske hos Caravaggio og flere av caravaggistene, hos Orazio og ikke minst hos Artemisia.
152

 

Hun bruker også svært ofte bruker den dråpeformete perlen i sine verk, blant annet i Pitti-

Judith (i Pitti har Judith sverdet på skulderen, så et skuldersmykke ville ikke være synlig). Et 

langt gullbelte med slangeformete siseleringer – lik siseleringene på skulder-smykket – er 

pyntet med påsatte blåfargete edelstener (safirer?) og hvite perler.
153

 Beltet antydes rundt den 

nokså høye midjen, og er godt synlig på skrå over hoften.  I tillegg har Judith et flatt 

hårsmykke med firkantet gullinnfattet blå (safir?) og dyprød (rubin?) sten med en perle 

mellom, som ligner smykkene i beltet, og – ikke minst – Judith bærer en spesiell hårkamé 

som ekstra hårpynt. 

Hårkaméen er detaljert utpenslet, noe som blir særlig tydelig på nært hold og ikke minst 

studert under mikroskop: I den ovale formen er det sirlig malt et skulderparti med bare 

skuldre, hvor tynne stropper eller bånd indikerer toppen av en trøye eller tunika, og over dette 

et lite hode i profil som bærer en relativt stor hjelm. Figuren og den frygiske hjelmen er lys 

blåfarget mot en noe dypere gråblå bakgrunn, omkranset av en karakteristisk «barokk» 

utskåret gullinnfatning med slangeformet siselering, og ned fra rammen henger en 

dråpeformet perle. Detaljene viser også innslag av hvit-beige for å få frem en form for kant på 
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hjelmen, og det er også i dette lille formatet kommet frem en skyggevirkning: hjelmen kaster 

skygge over profilen. Jeg kommer tilbake til dette hårsmykket senere, fordi den ligner svært 

på smykker i andre av Artemisias Judith-fremstillinger (Ill. 26). 

2.3.6  Tilstand i dag  

Når det gjelder verkets tilstand i dag viser jeg til Conservatory report i Vedlegg. Verket har 

åpenbart sluppet unna for hard, tidligere rensning, slik vi ofte ser i verk fra denne perioden, og  

de mange fargelagene gir rik fylde til tross for at overflaten er blitt noe flatere på grunn av den 

tidligere dubleringen, og tykkere impasto er fremdeles synlig i tekstiler og detaljer. Overflaten 

er bare enkelte steder skjemmet av små, senere korreksjoner, blant annet langs kantene oppe 

og nede. Krakeleringer er synlige i overflaten.
154

 Nærmere tekniske undersøkelser ved NG 

våren 2015 avslørte at verkets tilstand er sårbar, malinglagene ustabile og at verket må 

gjennomgå en grundig konservering for å hindre ytterligere ødeleggelser, som vil bli foretatt i 

løpet av året.  

Før motivanalyse og tokning av Oslo-verket vil jeg nå foreta et dypdykk ned i bakgrunnen for 

Judith-myten, for å se nærmere på hvilken tradisjon Gentileschi-familien bygger på og henter 

sin inspirasjon fra – og hvor Oslo-Judith skiller seg ut i forhold til de andre. 
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2.4  Judith-myten i bilder 

Far og datter Gentileschi hadde en lang tradisjon å øse av, da de skulle fremstille Judith. I 

dette kapittelet ser jeg på temaets ikonografi for å vise bakgrunnen og de viktigste 

scenetypene frem mot Oslo-Judith.
155

  Myten handler om hvordan den vakre og dydige enken 

Judith redder sitt folk (jødene) fra den assyriske hærfører Holofernes, som på oppdrag av 

Nebukadnesar hadde erobret alle israelittenes byer på én nær: Judiths landsby Betulya.
 156

    

 
Holofernes hær angriper landsbyene (t.v), og stopper vannkildene til Betulya (midten).  En sjokkert Judith tar de eldre i 

skole, ber om et møte og legger en plan for hvordan hun skal redde landsbyen(t.h.) 

Første del (kap.1-7) beskriver hvordan Holofernes’ hær angriper og ødelegger jødenes byer, 

slik disse scenene fra Judith-vinduet i Sainte-Chapelle (1248) viser. Også den siste skansen, 

byen Betulya, er i ferd med å overgi seg. Etter at Holofernes også stanser vanntilførselen til 

byen, ser det svart ut. De eldste i byen går til slutt med på kravet fra de utsultede innbyggerne 

om å overgi seg, men ber om en frist på 5 dager. Da først kommer Judith inn i på scenen, 

sjokkert over at de er i ferd med å kapitulere, og ikke setter sin lit til Gud. 

J   
Judith og tjenestekvinnen på vei inn i fiendens leir (t.v), i bønn (midten) og pynter seg før gjestebudet hos Holofernes (t.h.) 
Foto: http://www.therosewindow.com/pilot/StChapelle/w13l-Frame.htm 

Siste del (kap. 8-16) forteller hvordan Judith gjennomfører planen. Hun går ut av sin 

selvpålagte isolasjon siden mannen døde. Skifter ut sørgeklærne, pynter seg og tar med sin 

mest betrodde tjenestekvinne til fiendens leir med egen niste i en sekk. Judith får overbevist 

vaktene, og siden Holofernes om at de er flyktet fra sine egne, og vil vise generalen hvordan 

http://www.therosewindow.com/pilot/StChapelle/w13l-Frame.htm
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han kan overvinne dem. Hun vinner hærførerens tillit, og «han brente av begjær og ønsket 

bare å få ligge med henne» (Judith 12:16).    

 

  

Judith på gjestebud hos Holofernes (t.v), selve drapsscenen (midten), og triumfscenen i Betulya med fiendes hode. Legg 

merke til tjenestekvinnen som synes å holde på Holofernes` ben, og t.h. rødfargen rundt Holofernes´ blodige hode. 

Etter tre dager i leiren blir Judith bedt på gjestebud til Holofernes. Etter å ha spist og drukket, 

blir de latt alene i teltet. Hærføreren har drukket «mer enn han noen gang i hele sitt liv hadde 

drukket på en og samme dag» (Judith 12:20), og sovner døddrukken på sengen. Judith går 

frem og ber stille, tar sverdet hans ned fra sengestolpen, og hugger hodet av  ham. Hun og 

tjenestekvinnen tar med Holofernes’ hode, skjult i den medbragte matsekken, flykter ut og 

kommer tilbake til Betulya, der hun viser frem fiendens avkuttede hode. Folket fatter nytt 

mot, og fienden blir beseiret. Siden trekker Judith seg tilbake igjen til et liv i bønn, og dør 105 

år gammel. Slik blir historien i utgangspunktet et eksempel på hvordan Gud vil berge folket 

sitt, dersom de tror på ham og holder seg til Moselovene.  

Judith er et av de aller mest populære gammeltestamentlige temaene i europeisk kunsthistorie. 

157
 Hun er brukt som allegorisk/moralsk eller politisk symbol både av kirker og fyrster, 

gjennom teater og opera, i finkultur og populærkultur i over 2000 år, med sterkt skiftende 

betydning og ikonografi.  Historien handler om mot og moral, og også om begjær, sex og 

vold. Judith betyr jødinne, og det jødiske aspekt er understreket på flere måter, men teksten 

ble aldri en del av den jødiske kanon. Det er en av grunnene til at forskerne strides om 

bakgrunnen, og temaet er blitt tolket vidt forskjellig opp gjennom historien. Judith-mytens to 

sider, på den ene siden den moralsk-religiøse heltinne som representant for de gode dyder, 

forløper for Maria og selve Kirken, og på den andre siden den handlekraftige kvinnen som 

egenhendig (med Guds hjelp) vinner over tyranner, har spilt ulike roller fra middelalderen og 

frem til reformasjonen og motreformasjonen.  
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2.4.1 Judith – en av de få heltinnene i bibelhistorien 

Judith er en av de få, sterke heltinner i bibelhistorien, ikke ulik og ofte presentert sammen 

med Esther, Jael og Batsheba, som i likhet med Judith ble sett som forløpere for Jomfru 

Maria.  Likevel er hun unik, nettopp fordi hun er en så modig og energisk kvinne i en 

mannsdominert bibelsk verden, og dette blir understreket så sterkt. Tre ganger i teksten er det 

henvist til at Gud slår ned på fienden «med en kvinnes hånd».
158

 Judith er ofte fremstilt med 

David.
159

  Og hun er først og fremst en kvinnelig utgave av David, fremholder Philip F. Esler. 

160
 I likhet med Davids historie, er Judiths på mange måter bygget opp som en klassisk 

retorisk fortelling, om overvinnelse av monsteret.
161

 Som en bibelsk heltinne har hun vært 

ekstra interessant for kvinnelige oppdragsgivere og et yndet tema for de få kvinnelige 

kunstnere i førmoderne tid.
162

 Både som fromt forbilde, men også som handlekraftig 

motstandskvinne.   

I middelalderen var det vanligst å vise en enkeltscene, i kirkeutsmykning eller i illustrerte 

utgaver av Bibelen,
163

 eller flere scener fra historien i bibelilluminasjoner, kirke- og 

glassmalerier.  Hun ble sett på som en forløper for Jomfru Maria og for kirken selv, bygget på 

den hellige Hieronymus’ (347-420) oversettelse og kommentar til Judiths bok fra den greske 

bibelen til latin. Han ble viktigste primærkilde og avgjørende for utviklingen av Judith i 

Maria-teologien
 
 i kristen tradisjon.

164
 Senere brukte poeten Prudentius (348-ca 410) 

symbolske figurer i en serie kamper mellom dyder og laster i det allegoriske verket 

Sjelekampen (Psychomachia), der Judith blir sammenlignet med Ydmykhet(Humilitas).
165

  

Denne type fremstilling er grunnleggende for de fleste bilder i middelalderen og langt opp i 

renessansen, der Judiths fromhet og gode moral blir sterkt understreket.  Selv om myten fikk 

tilleggsbetydninger, holder denne grunnideen, og jeg mener den også er fundamental for både 

far og datter Gentileschis Judith-fremstillinger.  

 Det første kjente eksemplet på Judith-fremstilling i tidligkristne kirker er den senere ødelagte 

Nola-basilikaen ved Napoli fra 400-tallet e. Kr.
166

  Neste eksempel er fra den nesten ødelagte 

fresken i nordtranseptet i Santa Maria Antiqua på Forum Romanum i Roma (ca 705-07).
167

    

Fra 800-tallet er hun først og fremst avbildet i bibler, i en rekke sykler i illustrerte traktater og 

i gotiske skulptur- og glassmalerier. I stenskulpturene i nordportalen i Chartres (ca 1224) er 

hun en del av en gruppe gammeltestamentlige figurer, tvers overfor en lignende fremstilling 
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av Esther.
168

 Allerede her og i Sainte-Chapelle i Paris ser vi at Judith og tjenestekvinnen 

samarbeider, noe som blir tatt opp igjen i barokken, særlig hos Gentileschi-familien.
169

                  

Mange av bildene også i renessansen bygger mer og mindre direkte på tradisjonen fra 

Sjelekampen, der Ydmykhet vinner over Hovmod. Giorgiones Judith står endog med foten og 

tråkker på Holofernes’ hode etter drapet, med senket sverd. Hun ser (nesten mildt) ned på sitt 

«bytte», nesten som en Artemis, som har nedlagt et dyr (se ill. under).
170

 

           

Judith og Humilitas for første gang vist sammen i et bilde, I «Speculum Virginum «fra ca 1140. Humilitas i midten dreper 

Superbia, mens Judith står oppå Holofernes` hode til høyre, og Jael på Siseras til venstre. British Museum, MS Arundel 44 

fol 34 v., copyright British library board. Kilde: The Sword of Judith, Elizabeth Bailey (2005). T.h Giorgiones Judith med 

Holofernes hode, i Ermitagen, (144x68), 1504. Hodet skal være kunstneren selv. (foto Wikimedia Commons) 

Under renessansen dukket det opp en annen mer og mindre naken og sterkt sensuell Judith-

type uten forelegg i teksten, der hennes rolle som den dydige og ydmyke enke ble utfordret og 

utvidet. I disse fremstillingene var Judith blitt til den bevisste forfører som spiller på sitt kjønn 

i planen for å vinne over Holofernes. Nakenheten, som Ciletti skriver, fremmet Judiths 

forandring fra «femme forte» til «femme fatale» i enkelte sammenhenger.
171

 I disse bildene 

ligner Judith mer på Eva enn Maria i en gruppe «Renessanse- Pin ups» som Stocker kaller 

dem. Mest tydelig er dette i Nord-Europa, her med Jan Matsys (1509-1575) som eksempler.
172

   

    T.v Jan Matsys, Judith med Holofernes` hode i Museum of Fine 

Arts, Boston og t.h. utgaven i Det kongelige kunstmuseum i Antwerpen (115x80,5). (Foto: Wikimedia Commons) 



43 

 

 

2.4.2 Judith som forbilde i motreformasjonen 

Etter at Judith først og fremst var populær som forbilde for den protestantiske kirken i nord 

under reformasjonen,
173

 tok katolikkene Judith «tilbake» som sin heltinne i aktiv propaganda, 

ikke minst blant jesuittene, som på 1600-tallet satte sitt eget stempel på Judith både i 

skoleteater-forestillinger og i visuell kunst i den katolske kirkens kamp mot «kjetteri». 
174

 

Judith som forløper for Maria blir kommentert ytterligere av teologer, og fremstilt i 

bestillingsverk av den katolske kirken etter Trent-konsilet i 1546. Da ble Judith offisielt tatt 

inn i varmen i den katolske kanon.   

 Kirkens behov for å knytte Maria-kultusen til skriftene er en viktig bakgrunn for denne 

utviklingen.
175

 Alle former for Judith-dyrkelse i motreformasjonen handler om at Judith er 

kysk. Hun forfører ikke Holofernes før hun dreper ham, men Holofernes faller for sin egen 

«hedenske» lyst.
176

 Dette blir understreket i prekener og fremstilt i bilder i pavepalass og i 

kirker. 
177

 Dermed ble de nyere fremstillingene av de halvnakne Judith-figurene mindre 

populære i Italia, mens de fortsatt dukker opp lenger nord. Om det sensuelle kan være tilstede, 

er det ingen seksuelle overtoner i Gentileschis Judith-fremstilling i Oslo.  En sammenligning 

mellom Rubens suggestive Judith og tjenestekvinnen
178

 og Judith i Oslo-maleriet er instruktiv 

i så måte. De viser ikke bare to forskjellige maleriske uttrykk og tradisjoner i fremstilling av 

Judith-myten, men også helt forskjellig vektlegging av Judiths mangesidige personlighet. 

 Dette er, sammen med «sacra rapresentazione» og teaterforestillinger, det kulturelle 

bakteppet for far og datter Gentileschi når de maler Judith på 1600-tallet. Reformasjonen og 

motreformasjonen betydde et absolutt høydepunkt for popularitet i Judith-fremstillinger.
179

  

På midten av 1500-tallet var det tallrike Judith-fremstillinger både i teater og billedkunst i 

store deler av Italia. Hun fremsto både som religiøs heltinne, men også som politisk frihets-

symbol, ikke minst i urolige Firenze.
180

  Etter Trent-konsilet får hun først og fremst rollen 

som den katolske kirkens fanebærer, og som Frank Capozzi skriver «she will become a highly 

refined and mannered lady».
181

  

Selve drapsscenen (Judith 13:8-9)
182

 er ofte fremstilt, med skiftende uttrykk og betydning, 

særlig til ut på 1700-tallet.  Det varierer hvor direkte halshuggingen blir fremvist. Et av de 

mest  innflytelsesrike eksempler på denne scenen er Donatellos Judith -skulptur i Firenze. 

Aldri før er scenen blitt så effektivt komprimert i rundskulptur, eller fortalt så direkte.  
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 Donatellos Judith-skulptur i Palazzo 

Vecchio i Firenze (ca 1455) t.v., Caravaggio Judith halshugger Holofernes (145x195), Galleria Nazionale d´Arte Antica,  

Roma t.h. (ca 1598-99) (Foto: Wikimedia Commons)  

Siden er Caravaggios Judith halshugger Holofernes (1598-99- ill. over) blitt ikonisk. Det er 

den første så realistiske og brutale halshuggingen «på direkten» i malerkunsten etter 

middelalderen. Blodet står som en rød fontene fra halsen.  Fremstillingen har trolig vært et av 

forbildene for Artemisia Gentileschis to drapsscener, Judith halshugger Holofernes i Napoli 

(Ill.3) og det senere i Galleria degli Uffizi i Firenze (Ill.4). 

Kunsten blir i denne tiden influert av de mange traktater i kjølvannet av Trent-konsilet, som 

stilte særlige krav blant annet til såkalt «decorum», hva som passet seg, i billedkunsten.
183

 Det 

ble også stilt krav om større enkelthet og lesbarhet i fremstillingene, ønske om mer patos og 

realisme som talte direkte til følelseslivet. Caravaggios og Artemisias to utgaver av selve 

drapsscenen er eksempler på en fryktinngydende, regelrett bloddryppende realisme. Disse 

fremstillingene går lenger enn de samtidige teaterforestillinger i å vise selve drapsscenen. I 

middelalderen ble det brukt en dukke på scenen som ble halshugget, men det kunne likevel gå 

så sterkt for seg at enkelte av skuespillerne ble skadet.
184

 På slutten av 1500-tallet ble scenen 

som fulgte aristoteliske anvisninger om ikke å vise så direkte vold, løst slik at tjenestekvinnen 

kom frem og fortalte om de voldelige detaljene.  

2.4.3 Scenene etter drapet 

Men selv om det var noen kunstnere som gikk lenger i de realistiske beskrivelsene, var langt 

de fleste visuelle fremstillingene konsentrert om scenen rett etter drapet, med Holofernes’ 

hode.  Det gjelder også både Orazio og Artemisia Gentileschi.  Og selv om Artemisias mest 

voldelige scener har fått stor oppmerksomhet i ettertiden, er også flertallet av hennes Judith-

fremstillinger konsentrert om senere scener, med stor grad av psykisk karakterbeskrivelse. 

Graden av realisme varierte, akkurat som graden av utvendig pynt.    

https://vpn2.uio.no/+CSCO+3h756767633A2F2F70627A7A6261662E6A7678767A7271766E2E626574++/wiki/File:Firenze.PalVecchio.Donatello.JPG
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Den senere scenen der Judith viser frem Holofernes’ hode (Judith 13:15-20) er en av de mest 

anvendte i Judith-ikonografien også etter renessansen. Den kalles ofte «Judith i triumf» og 

finnes i flere varianter. Judith er oftest alene, eller bare med tjenestekvinnen.
185

  En annen 

versjon er at Judith ser på Holofernes’ hode eller direkte mot tilskueren. I disse verkene kan 

Judith-skikkelsen ofte minne om Perseus med Medusas hode,
186

 Davids fremvisning av 

Goliat,
187

 eller bøddelen med Døperen Johannes’ hode.
188

 Det er i denne mer utfordrende 

posituren med direkte blikk mot tilskueren, vi ser en av (trolig) Artemisia Gentileschis Judith-

fremstillinger av denne type. Det er også den eneste av far og datters Judith-fremstillinger 

hvor heltinnen har direkte øyenkontakt med betrakter: Judith og tjenestepiken i den private 

Lemme-samlingen i Roma (Ill. 2). Lemme-Judith fremstiller en av de yngste (og mest 

uskyldig utseende) av alle sammenlignbare verk av denne typen.  Triumfscenene representerte 

både triumf og nyvunnet sikkerhet. Mens de andre scenene rett etter drapet kan vise større 

drama eller ettertenksomhet. For her er Judith og tjenestekvinnen stadig i fiendens leir, og i 

fare.   

De håper å slippe unna med hodet og myggnettingen, de to bevisene, med livet i behold.  

T.  
T 

T.v Sandro Botticelllis Judith og tjenestekvinnen i Galleria degli Uffizi, Firenze (1470-72). I midten en av Mantegnas mange 

Judith-fremstillinger (1495-1500) i National Gallery of Art, Washington, og t.h. Michelangelos freske i taket på det sixtinske 

kapell (1509-1511), et åpenbart utgangspunkt som inspirasjon for Oslo-Judith. (Foto: Wikimedia Commons)  

Blant de klassiske verk av denne Judith-typen, er Sandro Botticellis verk i Uffizi-galleriet,
189

 

og Andrea Mantegnas mange versjoner. Her ser vi ikke bare Judith vise frem Holofernes’ 

hode, men også en oppadstående fot fra hans hodeløse kropp i teltåpningen.
190

 Både 

Mantegnas verk, men særlig Michelangelos freske i det sixtinske kapell, kan ha hatt 

innflytelse også på Gentileschis Oslo-Judith.
191

 Der hvor Mantegna nøyer seg med å vise en 

fot, maler Michelangelo hele Holofernes’ kropp. Generalen ligger med et løftet kne og arm på 

sengen bak teltduken.  Vi ser tjenestepiken i frontal, som bærer Holofernes’ nesten Goliat-
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lignende store hode på et fat, mens den hvitkledde Judith holder deler av sin gresk-inspirerte 

kiton opp for å skjule hodet. 

Særlig kvinnenes plassering i komposisjonen, tjenestekvinnen i trekvart frontal bærende på 

Holofernes’ hode, og Judith halvt med ryggen til, minner om plasseringen i flere av far og 

datter Gentileschis Judith-malerier. Noe som skiller dem, er at alle tidligere verk jeg har nevnt 

over har en eller annen form for bakgrunn: Natur, eventuelt med krigshandlinger bak som i 

Sandro Botticellis serie, eller kroppen til den døde generalen, som både i Mantegna og 

Michelangelos verk. Scenen er også mer konsentrert i Oslo. I far og datter Gentileschis scener 

etter selve drapet (bortsett fra ett av Artemisia) kan vi ikke se noe til Holofernes’ kropp eller 

vaktmann bak kvinnene.
192

 Dette kommer jeg tilbake til i motivanalysen og tolkningen i Oslo, 

når jeg nå går tilbake til analysen av selve verket. 
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2.5 Motivanalyse og tolkning av Oslo-Judith 

Scenen i Oslo- Judith – som i sin dramatiske setting godt kan minne om en teaterscene – viser 

de to kvinnene Judith og tjenestekvinnen etter drapet på Holofernes.  I beskrivelsen over 

kommer det frem at det er usikkert hvilket nøyaktig tidspunkt scenen er hentet fra, og noe vil 

derfor bli gjenstand for tolkning. De friske bloddråpene på Holofernes’ kinn og det hvite 

håndkledet og kurven under Holofernes’ hode tyder på at scenen utspiller seg like etter at de 

har drept ham. Tjenestekvinnens vridde kroppsstilling, og Judiths hånd på skulderen hennes, 

indikerer at hun blir stoppet i en bevegelse. Men akkurat hvor befinner kvinnene seg her, og 

hva er det de kikker bakover mot? Jeg har over beskrevet hvordan det grønne draperiet virker 

effektivt konsentrerende for scenen rent komposisjonelt, men hva er egentlig bakgrunnens 

funksjon i selve fortellingen? Rent formalt sett får vi ingen sikker formening om de to 

kvinnene er ute eller inne, eller om det er inngangen eller utgangen til teltet de kikker mot.  Er 

det grønne, fine fløyelsdraperiet et sceneteppe? Det kan illudere utsiden av Holofernes’ 

teltvegg eller hærførerens sengehimmel, slik vi ofte ser i malerier i denne tiden.
193

 Stoffet 

henger nokså rett ned i bildets venstre kant, mens de lysere bølgene bak de to kvinnenes hoder 

markerer en form for hjørne, og gjentar for øvrig de bølgete formene i Judiths utringning og 

belte. Draperiet synes så å falle halvt på skrå bakover, som mest tydelig sees nede ved 

avslutningen med den diagonale pynteborden med gullrysjene på høyre side.  

2.5.1 Tradisjon og fornyelse – mulige forbilder  

Komposisjonsmessig er fremstillingen som nevnt tydelig inspirert av Michelangelos Judith-

scene i det sixtinske kapell.
194

 Begge kvinnene i takfresken ser også bakover mot høyre, som i 

Oslo-Judith, men i Michelangelos verk ser betrakteren tydelig hva de snur seg mot: 

Holofernes’ døde kropp.  Hans kropp er som nevnt ikke synlig i Oslo-bildet, i alle fall ikke i 

det endelige maleriet slik vi ser det i dag. Kvinnene er også bragt nærmere sammen, og de 

viser en samhørighet i en helt annen grad i Oslo, som også er nytt i denne tiden.
195

 Vi ser her 

en handlingsenhet i tid og rom som stemmer med det tidlige 1600-tallets kunstuttrykk og i 

tråd med samtidig teater: Her er selve fortellingen konsentrert og fastfrosset i ett scenebilde. 

Samlet sett er komposisjonen med trekvartfigurer i forgrunnen,
196

 den Caravaggio-inspirerte 

lyssettingen, samt maleriets naturalisme åpenbart basert på modeller i studio, tegn på at vi 

beveger oss bort fra senrenessansen/ manierismen og ser tydelige spor av Caravaggios 

radikale skifte i naturalistisk, dramatisk retning. Men vi ser også reminisenser av mer 

akademisk kunst. 
197
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 På den ene siden kan vi se at det går en klar linje fra Donatello og Michelangelos Judith-

fremstillinger til Judith og tjenestekvinnen i Oslo. Maleriet inneholder de klassiske elementer, 

ikke minst i heltinnens uttrykk, slik Donatello har fremstilt Judith-uttrykket i skulpturen i 

Firenze. Det kan se ut til at far og datter Gentileschi laget den nokså like serien av Judith-

scenene etter drapet (Judith i Oslo, eks-Colnaghi og Pitti) hovedsakelig basert på takfreskene, 

eller særlig ett eller flere av de samtidige trykkene etter freskene som ble laget i Roma på sent 

1500-tall. Michelangelos freske ble blant annet kopiert av Marcantionio Raimondi (1480-

1534),
198

 Enea Vico (1523-1567) og Giulio Bonasone (1531-1576). 
199

 Christiansen har 

tidligere vist til Vico.
200

 Vicos etterligning er mer trofast mot Michelangelos komposisjon og 

minner om Oslo-bildet, mens særlig Bonasones speilvendte figurer og nyte detaljer viser at 

kunstnerne eksperimenterte med ulike stillinger og flere detaljer i komposisjonen, og kan 

kanskje også ha vært med som inspirasjon for Oslo og Pitti. 

Over t.v: Enea Vico (1523-1567). Trykk etter Michelangelos freske i det sixtinske kapell, Metropolitan Museum of 

Art(28,3x42,6 cm) Datert 1546. T.h. Giulio Bonasone (1531-1576)  Metropolitan Museum of Art (31,5x44,8) Datert 1531-

1576. Foto: Metropolitan Museum of Art.  

Andre Judith-verk av Giovanni Baglione (1573-1673) i Borghese-samlingen kan også synes 

inspirert av særlig Bonasones trykk, med Holofernes’ store legger i venstre del av bakgrunnen 

(datert 1608 – ill.neste side). Vi kan ikke utleukke at far og datter Gentileschi har sett dette 

verket som ble kjøpt av Scipione Borghese. Papi har nevnt Baglione som en mulig inspirator 

for Artemisia, og at et annet av hans Judith-verk kan være et første utgangspunkt for 

Gentileschi-familiens Judith-serie.
201

  En annen mulighet er at både Gentileschi og Baglione 

har brukt samme opprinnelige utgangspunkt basert på Michelangelo, og så plukket ut 

elementer til ny anvendelse i egne verk.  

En forskjell mellom mange av de samtidige Judith-verkene som kan minne om Oslo-Judith i 

enkelte deler, både i Bagliones frodige Judith-skikkelser og Andiveduta Gramaticas 

monumentale Judith i Stockholm (Ill. 27), er graden av psykologisk innlevelse.
202

 Fede 
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Galizias Judith og tjenestekvinnen har minst like mange smykker og dekorative detaljer som 

Judith i Oslo, men viser ikke følelser på samme måte, og det blir tungt å trenge gjennom til 

personen bak pynten (Ill. 28).
203

 Carlo Saracenis interessante serie av Judith-verk har enda 

sterkere bruk av dramatiske lys/skyggespill i nattscenene med stearinlys, men spiller med 

blikket mer på det sensuelle enn både far og datter Gentileschi (Ill. 29). 
204

 

Giovanni Baglione, Judith og tjenestekvinnen i Borghese-galleriet, Roma. ( Foto: Forf)  

Orazio og Artemisia Gentileschi fant sine egne og ulike uttrykk i sine Judith-komposisjoner. 

Scenebildet er langt mer konsentrert enn hos Michelangelo.  Vi kan se at det er skjedd en 

radikal forandring på veien, som viser seg i komposisjon, klesdrakt, lysføring, naturalisme og 

forholdet til betrakteren, og som gjør at vi kommer mye nærmere innpå både personene og 

selve dramaet, selv om vi faktisk ikke ser annet enn offerets hode. Den psykologiske 

spenningen fra Michelangelos maleri blir sterkt forhøyet i Oslo-bildet. Dette er en fornyelse. 

Om komposisjonen bygger på Michelangelo eller et stikk etter ham, er det klart at den 

viktigste inspirasjonskilde i selve teknikken og utførelsen må ha vært Caravaggio. 

Naturalismen, det dramatiske utsnittet og lys- og skyggevirkningene viser at maleriet neppe 

hadde vært fremstilt slik uten innflytelse fra hans epokegjørende utfordring av samtidens 

konvensjoner rundt århundreskiftet. Men også her har far og datter sine egne tolkninger. 

Tjenestekvinnen i Oslo er svært ung, og dette er en fornyelse i forhold til både Caravaggio og 

flere andre samtidige, som fulgte Caravaggios eksempel. Oslo-maleriet har nok den yngste 

tjenestekvinnen, bortsett fra eks-Colnaghi-Judith malt av Orazio og Judith i Pitti, malt av 

Artemisia.  Det spesielle i Oslo og Pitti er for øvrig fremstillingen av det nære forholdet 

mellom de to kvinnene, som setter disse to verkene i en særstilling.  Det skyldes først og 

fremst gesten med Judiths hånd på tjenestekvinnens skulder. Etter en gjennomgang av flere 

hundre Judith-bilder opp gjennom historien har jeg aldri sett akkurat den skuldergesten som vi 

finner både i Oslo og Pitti. En gest som både knytter kvinnene sammen nærmest i et 

søsterskap, og samtidig viser hvor tett disse verkene er i fortellerstil.  En slik nærhet mellom 
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de to kvinnene er ikke sett siden røttene i middelalderens fremstillinger, for eks i Sainte-

Chapelle i Paris. 

2.5.2. Fortettet spenning i Oslo – og kanskje en annen opprinnelig bakgrunn?  

Selv om Michelangelo var den første som valgte akkurat øyeblikket da Judith og 

tjenestekvinnen så på den døde Holofernes’ kropp etter drapet, er den intense psykologiske 

spenningen blant annet forhøyet her ved at vi bare ser de ulike reaksjonene på det de ser – og 

som er skjult for betrakteren.   

Det kan være at Oslo-verket i likhet med Michelangelo – og et senere verk av Artemisia – 

opprinnelig hadde en annen bakgrunn, muligens en fremstilling av den døde Holofernes i 

bildets ene side, slik Charles Sterling som nevnt spekulerte over.
205

 Jeg følger her opp dette  

med særlig to observasjoner:  

1) De nye røntgenbildene av verket viser noen lysere flekker på høyre side, som er vanskelige 

å tolke, men tyder på at det har vært noe annet der tidligere.  Bakgrunnen under det grønne 

draperiet er dekket av en tett, gråhvit maling, og de klare, men ubestemmelige flekkene i 

bakgrunnen blir først synlige i røntgenbilder.
206

  

2) Det andre er billedteksten som hittil ikke har vært drøftet, og som har fulgt verket i alle fall 

fra Scarpa-samlingen tidlig på 1800-tallet. Den fastslår jo at de to kvinnene ser bakover mot 

Holofernes’ hodeløse torso. Billedteksten kan være mer billedlig uttrykt og underforstått, i 

tråd med samtidens nære kjennskap til dramaet, og jeg har nevnt en teori om at den kan  

inspirert av tidligere omtaler, som Vasaris malende beskrivelse.
207

 Her bruker Vasari 

fantasien og sier til og med at den hodeløse kroppen til Holofernes lager lyder kvinnene blir 

skremt av, selv om han jo ligger død.
208

 Det kan også dreie seg om en billedtekst som har 

fulgt verket fra før Scarpa, og som uttrykker intensjonene i verket, eller slik bakgrunnen var 

tenkt.  

De nye, foreløpige undersøkelsene gir ikke noe entydig svar på spørsmålene. Men 

pigmentprøver av det grønne draperiet indikerer at kunstneren med hensikt malte draperiet 

over de hvite flekkene, som nå bare blir synlige i røntgenbildene. Draperiet er påført senest i 

prosessen, men samtidig med det øvrige verket, og da trolig av kunstneren selv. I tillegg til de 

irregulære områdene som synes på røntgenbildene under det grønne draperiet, er konturene av 

en gjenstand nedenfor på høyre side av bildet, som er forsøkt skrapt vekk eller overmalt 
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senere, interessante. I sterkt sidelys og under mikroskop kan man her se «diagonal hatching 

and brushstrokes underneath a transparent and partly degraded pigment layer», som Ford 

skriver i «Conservatory Report». Dette området er trolig også opprinnelig dekket over av 

kunstneren selv,og er nå blitt synlig fordi pigmentene i oljemalingen er blitt mer 

gjennomsiktige med tiden.  Selv om de fire oppspenningkantene ble kuttet i forbindelse med 

dublering tidligere, er det ingenting som tyder på at lerretet opprinnelig har vært større på den 

ene siden.  Et annet interessant teknisk funn er for øvrig at det ikke er tegn til at lerretet er 

sydd sammen av flere deler, slik Orazio Gentileschi ofte gjorde.
209

 Bruken av et slikt stort 

lerret til dette bildet tyder på at det er bestilt av eller tiltenkt en rik oppdragsgiver.  

 Flere undersøkelser kreves for å kunne komme nærmere et svar. En bevisst overmaling kan 

skyldes at det er gjenbruk av et tidligere lerret, eller en endring av komposisjonen underveis. 

Uansett har kunstneren tydeligvis valgt å utelate Holofernes (eller en annen bakgrunn) i den 

ferdige utgaven.  Men hvis det stemmer at kroppen opprinnelig har ligget der, kan det 

ytterligere forklare uttrykket i Judiths ansikt.  

2.5.3 Maleriet tolket ut fra resepsjonsteori - den innforståtte betrakter 

Ved siden av resepsjonshistorien inviterer verkets komposisjon også til å se på maleriet fra en 

resepsjonsteoretisk vinkel, både på grunn av den radikale kuttingen av billedflaten i forhold til 

tidligere fremstillinger, og blikkretningen til de to kvinnene.  

Slik resultatet er i dag, uten Holofernes’ kropp synlig i bildet, fremstår dette som en 

nyvinning der kunstneren ytterligere får understreket det psykologiske drama i situasjonen. 

Som blant andre Wolfgang Kemp fremholder, var Alois Riegl i 1902 den første som i arbeidet 

med hollandsk gruppeportrett ikke bare analyserte forholdet mellom figurene på grunn av 

blikkretningene, men også forholdet mellom kunstverket og betrakteren.
210

 Kemp har utviklet 

dette videre i sin resepsjonsteori. En studie av dette maleriets diegese er særlig relevant i 

denne sammenheng. 
211

   

 Kemp understreker at betrakterens oppførsel også blir stimulert av det som holdes skjult eller 

er regnet som implisitt viten i hva som foregår bak et forheng, i tillegg til måten scenen eller 

hendelsen blir fremstilt på: i selve billedutsnittet, og i detaljer og fragmenter. I lys av dette er 

det interessant å studere bildet i flere detaljer. Kunstverkets «innforståtte betrakter» er 

åpenbart til stede i dette verket, selv om det ikke er noen som henvender seg direkte til 

tilskuerne, eller det er noen mulighet for at vi utenfor bildet faktisk kan se bak forhenget. Når 
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vi studerer blikkretningen og følger kvinnenes blikk ut i det for oss ukjente, bak det tunge 

draperiet, er det helt klart at ingen av kvinnene ser på oss. Men blir vi utelukket av den grunn? 

Nei, betrakteren blir likevel invitert inn i maleriet, nettopp gjennom skildringen i kroppsspråk 

og reaksjoner. Vi er både utenfor og innenfor, og jeg mener det er en av hovedgrunnene til at 

vi tar aktiv del i og dikter videre på hva de to kvinnene opplever akkurat der og da, og hva 

som akkurat er skjedd. Denne nærheten blir i tillegg understreket av de dramatiske detaljene 

som er gjennomgått i analysen over, og den sterke, psykologiske skildringen av deres felles, 

men likevel forskjellige reaksjonsmønster. Med samtidens kjennskap til Judith-myten må vi 

regne med at datidens betraktere også hadde en mye mer umiddelbar forståelse av selve 

historien, enn nåtidens betraktere i det langt mer sekulære Norge.   

Verket er således et eksempel på at det går an å fremstille dramatiske begivenheter uten alltid 

å se det hele. Dette forholdet mellom betrakter og verk er en særegenhet ved dette maleriet, 

som jeg i en gjennomgang av Judith-scener ikke har sett så klart gjennomført med en slik 

psykologisk ladet spenning noe annet sted, bortsett fra to andre Judith-verk attribuert til far og 

datter Gentileschi (eks-Colnaghi og især i Pitti). Dette vil jeg derfor også understreke som en 

fornyelse, uten at jeg helt klart kan peke på hvilket av disse tre verkene som ble laget først. 

Med bakgrunn i dette, samt kunnskapen om tidligere scener og teksten i Judith-myten, velger 

jeg å tolke scenen slik at de to kvinnene står foran sengehimmelen eller teltveggen, og er på 

vei ut, mens de skotter bakover. Judith ser trolig på Holofernes’ døde kropp, mens 

tjenestekvinnen  speider etter eventuelle forfølgere som vil kunne hindre dem på flukten. I 

følge historien skal de så videre med det avkuttede hodet for å vise det frem til innbyggerne i 

den omringete landsbyen Betulya, for at deres folk skulle fatte nytt mot i kampen mot 

assyrerhæren. Hånden til Judith på tjenestekvinnens skulder skal kanskje nettopp stanse henne 

i det hun er på vei ut, som om Judith sier «bi litt, til vi ser hva som skjer». Men mest trolig er 

det at Judith beroliger henne med et «vær rolig, vi klarer det nok».  Denne tolkningen 

understrekes både av Judiths fattede, rolige ansiktsuttrykk som kan minne om lignende helte-

fremstillinger fra antikken, og av ulikhetene i kvinneskikkelsene jeg har beskrevet over: 

Judith er rolig og avbalansert, tjenestekvinnen mer redd. Det er en av grunnene til at jeg tror 

at tidspunktet for scenen er svært kort tid etter halshuggingen. Scenen viser både aksjon og 

reaksjon: aksjon og spenning gjennom tydeliggjøring av hva som akkurat har skjedd gjennom 

det bloddryppende beviset i kurven, og bevegelsen gjennom at begge snur seg med felles 

blikk bakover. Særlig tjenestekvinnens noe dreide kropp viser fart.  Det er denne dobbeltheten 
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– disse kontrastene – som gir maleriet en sterk porsjon psykologisk dramatikk og dybde. I 

kontrast til den dramatiske aksjonen og tjenestekvinnens synlige redsel, vises en annen 

reaksjon: Judith står svært stødig i all sin prakt og velde, med et avklaret og nærmest stille, 

ettertenksomt ansiktsuttrykk. Hun står for det hun har gjort. Fremstillingen av Judith gjør hele 

scenen troverdig. Fra denne kvinneskikkelsen lyser styrke, sikkerhet, og verdighet. 

2.5.4 Judiths ansiktsuttrykk 

Både Judiths ansiktsuttrykk og selve scenen er lettere å begripe når man ser den i 

sammenheng med Judith-mytens utvikling i motreformasjonen i Italia, slik jeg har vært inne 

på i myte-omtalen. Det gjelder særlig tolkningen av Judiths uttrykk. Hele fremstillingen i 

Oslo understreker denne Judith-typen som Jomfru Maria-lik, som var så sterkt ønsket nettopp 

i det katolske Italia på begynnelsen av 1600-tallet.  Det gjelder særlig kirkekunst, men også i 

malerier tiltenkt private samlere. Oslo-maleriet må karakteriseres som et dypt religiøst bilde, 

og størrelsen på lerretet, den fine klesdrakten og mange smykkene viser at det trolig har vært 

tiltenkt kjøpere eller bestilt fra et gudfryktig hoff. Her er de guddommelige krefter tydelig 

understreket, blant annet i lyssettingen. Judiths fantasirike kostyme og flotte smykker står i 

kontrast til tidligere tiders enklere fremstillinger av den dydige enken, og denne ekstra 

smykke-pynten står også i kontrast til de fleste av Orazio Gentileschis verk som omhandler 

religiøse temaer.  Men pynten i Oslo-bildet overstråler hverken dramaet, alvoret eller 

verdigheten i maleriet. Det helt klare budskapet med en enkel lesbarhet i bildet er typisk for 

fremstillinger etter krav i Trent-konsilet (1564), hvor Judith- temaet også sto for Visitasjonen 

eller katolikkenes og kirkens seier, eller som en generell seier over synden, som det godes 

seier over det onde.  Og her er det ingen nesten-nakenhet eller henspilling på seksualitet, som 

man kunne se så ofte i Judith-fremstillinger tidligere i renessansen, og siden særlig i nord.
212

 

Judiths eksempel som en dydig kvinne blir stadig viktigere i motreformasjonen, der kirken 

ønsket å knytte Judith til Jomfru Maria og læren om den ubesmittede unnfangelse i så stor 

grad at også Judiths jomfrudom og tilknytning til uskyld i forhold til arvesynden ble 

understreket.
213

  

I dette Judith-verket har vi både drama og poesi: Lysspillet blir brukt aktivt som hos 

Caravaggio for å høyne drama og følelser, (se f. eks på det klart opplyste hodet til Holofernes, 

og den sterke skyggen over Judiths øye). Samtidig preges Oslo-bildet av graderte 

lysoverganger og også av det mer avdempete, transparente lyset, som Caravaggio var sluttet å 

bruke da han malte sitt skjellsettende Judith-verk i 1599/1600. 
214

 Satt på spissen kan man 
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kanskje si at Caravaggio bruker mørket i enda mer dramatisk, følelsesmessig og mystisk grad 

enn Orazio,
215

 noe som også blir utviklet i enda sterkere grad blant annet i Artemisia 

Gentileschis senere Judith og tjenestekvinnen i Detroit.  I det mer atmosfæriske, fintfølende 

og poetiske lyset utvikler særlig Orazio og siden datteren Artemisia sine spesialiteter. Så om 

Caravaggio er mørkets maler, så er Orazio Gentileschi det subtile lysets og fargenes mester. 

Der ligger hans viktigste særegenhet, og kan være et tegn som peker i retning av Orazio i 

Oslo. Men også her er det unntak. Artemisia er den som eksperimenterer mest med sterk 

lys/skyggevirkning og mørket særlig i sin andre romerske periode fra ca 1620-29.  Men i den 

første perioden i Roma har de to likere lyssetting. Det dramatiske lysspillet kan sammenlignes 

med Pitti-verket, og det stemningsskapende lyset i Oslo kan også sammenlignes med f. eks 

Artemisias sikre Madonna med barnet i Spada-galleriet i Roma (Ill. 37).  Artemisia følger 

heller aldri den mest outrerte lyssettingen i Caravaggios tidlige verk, slik Mann har påpekt.
 
 

Verkets inderlighet kan trekkes frem i denne analysen, og det er interessant å minne om den 

første beskrivelsen og selve motivet for at kunstkjenneren og samleren Scarpa i sin tid kjøpte 

maleriet til sin samling på begynnelsen av 1800-tallet. Han beskrev som nevnt maleriet som 

det fineste av Caravaggio, fra hans periode hvor mesteren minnet om Giorgione.  Og det kan 

samtidig være en presis beskrivelse av blandingen av drama og inderlighet, naturalisme og 

eleganse som kommer frem i verket, og som også er et særtrekk i både far og datter 

Gentileschis noe ulike versjoner av caravaggismen.
216

 Det handler nettopp om lyset. Samtidig 

er den psykologiske spenningen vektlagt og forhøyet i Oslo, ikke minst gjennom «den 

innforståtte betrakter», noe som er minst like typisk for Artemisia som for Orazio.  I all 

korthet kan man si at de klassiske tendenser fra Donatellos og Michelangelos Judith-

fremstillinger smelter sammen med naturalismen og de dramatiske lys- og skyggevirkninger 

hos Caravaggio - til et troverdig og sterkt hele i Oslo- Judith. 

Det er vanskelig å konkludere med sikkerhet om verket er en «førsteutgave» av denne type. 

Enkelte trekk som sterke konturer rundt figurene kan peke mot en form for omriss, noe som 

kan antyde at det kan være en replikk. Komposisjonen virker nøye planlagt, selv om det er en 

del pentimenti, slik konservator Fords undersøkelser viser.
217

 Samtidig kan irregulære 

områder bare synlige i røntgenbilder, og også de synlige jevne konturene av en gjenstand 

under dette tyde på at det kan ha vært større komposisjonelle endringer i verket, dersom det 

ikke er overmalinger av et gammelt lerret. Kvaliteten i arbeidet kan også tilsi at vi snakker om 

en førsteutgave.    
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Oslo-Judith kan sies å være et spennende eksempel på overgangsfasen rett etter 

århundreskiftet. Her er Caravaggios innflytelse tydelig, samtidig som særlig deler av 

komposisjonen og draktene vitner om en mer formal-orientert tilnærming, og andre trekk en 

sterkt personlig «oversettelse» av de radikale endringene i samtidens maleri.
218

 Et sted i dette 

skjæringspunktet mellom den elegante maniera, ofte forbundet med hoffkunst med sans for 

stofflighet, fargespill og lekre detaljer i overflaten, men nærmere den mer naturalistiske il 

naturale metode hvor det ble malt etter modeller direkte på lerretet, mener jeg vi finner Oslo-

Judith.  Når det gjelder selve ansiktsuttrykket til Judith, kan vi finne mulige inspirasjonskilder 

blant annet i det milde, heroiske uttrykket til Judith-figuren i den tidligere omtalte 

innflytelsesrike Donatello-skulpturen i Medici-haven i Firenze. Men uttrykket gjenspeiler i 

større grad en ettervirkning, en ettertenksomhet, ytterligere forsterket av en spesiell detalj: 

Den nesten unaturlig sterke halvrunde skyggen over Judiths halve øye og øyenhulen, som er 

betydelig mørkere enn den større, naturlige skyggen på høyre del av halsen. Den markerte 

skyggen over øynene kan nesten se ut som om hun har tatt på en sort maske over øynene. Det 

er nesten som om hun «går i svart» for å bruke et moderne uttrykk, og det bidrar til å høyne 

dramaet og ikke minst bildets psykologiske spenning, som kan sammenlignes med andre 

Judith-verk særlig hos Artemisia. Allerede i Susanna og de eldre – og i Judith i Pitti-

versjonen, men også hennes senere Judith-verk – blir den psykologiske spenningen i 

Artemisias verk stadig mer påtagelig. Blant Gentileschis malerier kan vi finne et lignende 

ettertenksomt uttrykk, men uten den sterke, svarte skygge-effekten over øyet, i Orazio 

Gentileschis’ David med Goliats` hode i Palazzo Spada (Ill.14).
219

  Orazios verk i Spada har 

fremfor alt ikke den samme blikk-effekten ut av bildet, som i Oslo forhøyer den psykologiske 

spenningen ut over det rent meditative.   

2.5.5 Oppsummering  

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i Oslo er et maleri fullt av kontraster. Både 

motivvalg, komposisjon, lysføring, maleriske kvaliteter og fortellerstrategi plasserer verket 

midt i den uhyre spennende overgangen mellom manierismen og tidligbarokken i Italia. 

Innflytelsen fra Caravaggio er så klar at det er lett å forstå at verket som så mange andre ble 

attribuert til «sekkeposten» Caravaggio. Selv om de tidligste attribusjonene til Gentileschi er  

uklare, er likheten mellom Oslo-verket og familiens øvrige verk overbevisende. De nye 

pigmentprøvene viser samsvar med pigmenter brukt i Italia på 1600-tallet. Mye av det 

formale peker mot Orazio – den planlagte og sentraliserte komposisjonen og sterke konturer 
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kan være typisk for ham, slik maleteknikken er det. Likevel ser vi også sterke konturer i andre 

verk Artemisia har malt i denne første tiden i Roma, og også svært lignende maleteknikk. Den 

robuste, staute Judith-skikkelsen er mer typisk for Artemisias heltinner, og smykkene peker 

klart mot henne.  

Slik gir denne verksanalysen noen svar, men åpner også nye spørsmål. Den viser hvor 

vanskelig det er å konkludere i tilskrivning bare på formalt grunnlag, slik mange har påpekt 

fra denne første tiden i Gentileschis verksted, men som likevel har vært overveiende 

bestemmende i Oslo. Har det vært tatt nok hensyn til at datteren malte så likt faren?
220

 Selv 

om verket åpenbart hører til Gentileschis verksted, kan det til slutt fastslåes om det er far eller 

datter som står bak? Hva er betydningen av symbolbruken gjennom kjoletøy og smykker i 

Judith-fremstillingen i Oslo?  Dette vil jeg gå nærmere inn på i den sammenlignende analysen 

i de neste kapitlene, hvor jeg først forsøker å finne ut mer om det vakre, røde kjoletøyet, og 

tilslutt smykkene.    
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2.6 Judiths røde kjole  

Undersøkelsen av Judiths vakre, røde kjole i Oslo-maleriet gir ny viten og mulig bakgrunn for 

tolkninger. Stoffet hører til en gruppe italienske silkedamask-stoffer fra renessansen, 

opprinnelig knyttet til Firenze på 1500-tallet. Siden stoffet i Oslo-maleriet ikke er blitt 

grundig undersøkt tidligere, har jeg i tillegg til litteratur søkt ekspertise hos en rekke stoff- og 

draktspesialister.
221

 Selve stoffet og fasongen kan i seg selv ikke brukes som endelig bevis i 

datering eller attribusjon, fordi det har vært brukt over en lang periode i flere geografiske 

områder.
222

 Jeg vil derimot påpeke stoffets karakteriserende og symbolske verdi, og tilslutt 

diskutere om stoffet kan bringe oss på sporet av en mulig oppdragsgiver.  

                 2. 6. 1 Mønster-beskrivelse og tidligere bruk 

Særlig typisk for designet er de tykke grenene/stammene eller vinstokkene med store 

tåreformete eller nær hjerteformete blad, som er svært synlig særlig nederst på kjolen i Oslo, 

avbrutt av tynnere grener som avsluttes med en gren med tre stiliserte frukter, som her 

muligens kan se ut som granatepler/pærer. Den delen som er synlig midt på brystpartiet i 

Judiths kjole, mener jeg at også kan tolkes som en stilisert lilje, som ville være interessant, 

siden liljen er en del av Medici-våpenet, familien som Orazio søkte og som var en av 

Artemisias viktigste oppdragsgivere (Ill.32). 223
 Man kan også merke seg at liljen er et tegn på 

renhet eller dyd, og en kjent attributt til Jomfru Maria også på denne tiden. Noen ganger har 

mønsteret en diamant eller en krone, omkranset av stiliserte, taggete akantusblader. De 

stiliserte akantusbladene er synlige blant annet på venstre side av kjolelivet hos Judith, selv 

om jeg ikke kan være sikker på at det er en diamant i midten av det. Og kronemotivet som 

vises i sammenlignbare stoff er akkurat skjult av tjenestekvinnens arm. Men nedenfor Judiths 

hoftebelte skimtes konturene som minner om av en del av det store mønsteret, som befinner 

seg rundt diamanten i andre stoffeksempler, som f. eks. ett som i dag finnes i Metropolitan 

Museum of Art i New York (Ill. 36).
224

Ved siden av Firenze kan denne stofftypen senere ha 

vært produsert i Venezia, hvor den fortsatt ble brukt på 1600-tallet i veste eller togaer eid av 

medlemmer av senatet i Venezia, i følge Monnas. Mønsteret gjenfinnes i forskjellige former i 

kjoler, overkjoler/kapper og interiør-tekstiler fra 1500 og 1600-tallet.225                         

Mange eksempler knytter kjolestoffet til Firenze, deriblant silkedamasken i New York. 

Diamant-motivet kan knyttes til flere hoff, både Sforza i Milano og Este i Ferrara/Modena, 

men særlig til Medici-familien.  I vår sammenheng er det særlig interessant at stoffet beviselig 
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kan knyttes direkte til dette hoffet, blant annet gjennom funn av en kappe brukt i begravelsen 

til Don Garcia de Medici, som døde i 1562, sønn av Cosimo 1.
226

 Et lignende stoff finnes også 

i den røde zimmara’en eller åpne, lange over-kjolen i Bronzinos portrett av en adelskvinne, 

tidligere regnet som Eleonora di Toledo, der diamantmotivet fra Medici’ene er synlig. 

(Ill.nedenfor, og 35) Deler av dette stoffet minner om Oslo-stoffet; særlig er de tykke 

stammene og tåreformete bladene svært like.
227

 Det er viktig å merke seg at selv om dette 

stoffet kan knyttes til Medici-familien, spredde mønsteret seg også til andre familier på 1500-

tallet. 

 

Angelo Bronzino (1503-1572), Portrett av en adelskvinne, ca 1550-56. Olje på lerret (98 x 75).Sabauda-galleriet 

i Torino. Se også større bilde i Bind 2, Ill.35 

               2.6.2 Begrenset tilgang  

Kjoler i silke – som dette damaskstoffet – var forbeholdt geistlige og den rike adelen. Bruk av 

silkestoff og smykker var strengt regulert og underlagt luksusskatt i en rekke bystater i Italia 

og i Europa for øvrig. Unntatt var offisielle besøk utenfra, da rike kvinner og menn kunne kle 

seg i sitt fineste skrud og vise seg på datidens røde løpere, uten å betale bot.
228

  

 Oppveksten i Pisa, ikke langt fra de kjente florentinske veveriene på denne tiden, og mulig 

innflytelse fra Orazios eldre bror, Aurelio Lomi,
229

 kan ha hatt betydning for 

stoffbehandlingen hos far og datter Gentileschi. Orazio selv var utdannet som gullsmed før 

han ble kunstmaler, og han ble som nevnt særlig omtalt for sin mesterlige behandling av stoff.  

Han tok navnet Gentileschi etter en onkel som var tilknyttet pavestaten, og hadde også viktige 

oppdragsgivere nettopp i Vatikanet og blant rike privatpersoner tilknyttet pavestaten, både i 

og utenfor Roma,
230

 og siden i Genova, før han dro videre som hoffmaler til Paris og London. 
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Han har brukt andre damaskstoff i flere malerier, blant annet i «eks-Colnaghi Judith» og 

Judith i Wadsworth Atheneum. Artemisia må ha hatt samme tilgang på rekvisitter som faren i 

verkstedet i Roma, og selvsagt særlig etter at hun kom til Firenze. Det er særlig interessant at 

stoffet er blitt brukt i Judith i den private Lemme-samlingen, av flertallet attribuert til 

Artemisia, som jeg kommer tilbake til. Artemisia brukte et annet flott, gult damaskstoff i det 

dramatiske Judith-maleriet i Uffizi-galleriet. 

   

T.v. Cigolis Josef og Potifars kone, olje på lerret, ca 1610. Galleria Borghese i Roma, med et lignende stoff i sengehimmelen. 

T.h. En veneziansk senator malt av Jacopo Bassano (1510-1592), Kassel Museum, (kilde: Monnas Princes,251, note 30. 

(Foto: Wikipedia Commons) Se også større bilder i Bind 2, Ill. 33 og 34. 

Vi vet at kunstnerne lånte rekvisitter av hverandre: Gentileschi hadde et sett englevinger og en 

munkekutte, som han en gang lånte til Caravaggio.
231

 Det finnes et lignende rødt stoff i et  

draperi over en sengehimmel i et maleri av den toskanske kunstneren Ludovico Cardi (1599-

1613) kalt Cigoli - en kunstner  nær knyttet til Medici-hoffet, og som vi vet Gentileschi 

kjente. (Ill. over og 33)
232

 Cigoli kan ha bidratt med introduksjoner til viktige kontakter i 

Firenze. I teorien kan Gentileschi og hans verksted ha hatt en slik rekvisitt, eller lånt den av 

oppdragsgiver eller en annen kunstner. Stoffvalget i malerier reflekterte stort sett 

oppdragsgivers smak, understreker Monnas.
233

 I en videre undersøkelse av proveniens knyttet 

til stoffet ville det være nødvendig å ha en åpen drøfting av flere, bl.a Este-familien i Ferrara 

og Sforza i Milano, muligens Bandini-familien i Toscana/Roma, men jeg har hittil konsentrert 

om funn som knytter det til Medici-hoffet.  

2.6.3 En dame av hoffet 

Det rike og dyre stoffet og smykkene i Judith-fremstillingen i Oslo vitner i alle fall om at 

maleriet er tiltenkt eller bestilt av en rik oppdragsgiver. Judith er her blitt en dame av hoffet. 

Samtidig blir kjolefasongen beskrevet som gammeldags og til dels kunstig i forhold til 
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datidens klesdrakt. Klærne i Orazio og Artemisias malerier kan sammenlignes med 

Caravaggios klesdrakter, som generelt minnet om tøy brukt av de lavere klasser i en veldig 

tradisjonell stil fra første halvdel av 1500-tallet.
234

 Kjolen i Oslo-Judith kan derimot 

opprinnelig ha tilhørt en kvinne med høy posisjon i samfunnet, en rekvisitt fra ca 1530-1550, 

noe skulderbåndet som ble festet med sløyfer kan tyde på. Siden dette er en så prominent 

florentinsk damask, er det ikke usannsynlig at det er en kjole som da fremdeles hørte til det 

florentinske hoffet, i følge Johannes Pietsch.
235

  

Både Caravaggio og Gentileschiene brukte ofte eldre stoffer og fasonger med en klar hensikt, 

blant annet for å understreke sine kunstneriske poenger.
236

 Det var nettopp fordi stoffet ikke 

lenger var på topp i motebildet – men nå ble brukt til møbler og større stoffdraperier - at de 

brukte disse tekstilene i maleriene sine, fremholder Aileen Ribeiro, som mener at kunstneren i 

Oslo kan være enten Orazio eller Artemisia.
237

  

Mye tyder altså på at det vi ser er en kjole som har eksistert, ikke bare en tekstil som er 

dandert.
238

  De tydelige stoffsamlingene på kvinnenes hofter kan være plassert slik av 

praktiske årsaker for å løfte skjørtekanten når Judith skulle bevege seg, eller som et rent 

kunstnerisk uttrykk.
239

 Fasongen med de store hoftene minner mer om britisk og fransk mote 

på denne tiden, enn italiensk.
240

 Jeg har også stilt spørsmål om kjolen kan stamme fra et 

samtidig teaterkostyme? 
241

 Ribeiro tviler på det: «The dress depicted is nothing to do with 

any court nor is it theatrical; it is merely an artistic convention but based on real garments in 

the studio; the artist has given the costume a theatrical touch by bunching up the fabric at the 

waist».
242 

 Jeg har også lagt merke til at kjolen er dandert mer som en stor, rett fold i Orazios’ 

«eks-Colnaghi-Judith», og at Oslo-effekten med samlet kjolestoff  nesten som en knute ved  

hoften er et typisk trekk ved Artemisias senere Judith-malerier, blant andre hos tjenestepiken i 

Pitti, og Judiths kjole i Detroit, samt de lignende, senere replikker i Capodimonte og Cannes.  

Den øvre delen av den lagdelte kiton-inspirerte drakten fra Michelangelos verk i Vatikanet, 

som vi ser særlig tydelig på hoften til kvinnen i Bonasones noe omarbeidete trykk, er her blitt 

i Oslo blitt til en stor stoffansamling, og i Pitti er den hengt over et eget tøy surret rundt 

hoften. (I denne sammenhengen er det også interessant å se Bonasones drapering av et stoff 

rundt livet i samme trykk).  Slike stoff-arrangementer kan minne om de gamle verkene, men 

gir jo også en spesiell mulighet for maleriske effekter ved at stoffet faller i ulikt spill, som 

både er utfordrende å male og gir et ekstra interessant resultat. 
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 Kjolene i Oslo har avtagbare ermer, som det var vanlig å ta av i arbeids-sammenheng, og 

som vi gjenfinner i mange av både Orazios og Artemisias verk.  Et annet eksempel (der 

ekstra-ermene er festet på) er Artemisias selvportrett som Allegori over Maleriet.
243

 I Oslo- 

maleriet bærer Judith ingen ekstra-ermer, slik at vi ser det fine spillet i det hvite linstoffet i 

hennes camicia (underkjole), mens tjenestekvinnen har sitt lapis lazuli-blåfargete ekstraerme 

på. 

Kjolestoffet er, slik flere har påpekt, nesten helt likt kjolestoffet i Judith-fremstillingen i den 

private Lemme-samlingen i Roma. Det er liten tvil om at det dreier seg om samme stoff, selv 

om fargene i dag har noe ulike sjatteringer. Fasongen ligner, men med en forskjell: Kjolen i 

Lemme-Judith er delt i fronten, og kantet med et bånd med gullbroderier (Ill. 47). Pietsch 

kommer her med en interessant teori, som jeg bringer videre, selv om han selv kaller den for 

«maybe too daring a theory». Draktspesialisten mener at kjolen kan være den samme i både 

Oslo og Lemme-bildet, men at kjolen er snudd. I dette tilfelle er den originale fronten av 

drakten utstyrt med satin-striper med gullbroderier, altså Lemme-kjolen. Dette maleriet kan 

ha blitt malt først. Siden kan gullkanten på kjolen enten være fjernet eller ikke gjentatt. Ellers 

kan kunstneren ha brukt baksiden av kjolen som en front, foreslår han.   Det er i denne 

sammenheng, mener jeg, interessant å bemerke at nedre del av kjolen, som i Lemme-maleriet 

er utstyrt med gullbroderier også nederst ved kjoleavslutningen, ikke er synlig i Oslo-

Judith.
244

 

2.6.4 Mulige oppdragsgivere 

Både far og datters Judith-verk var trolig bestilt av eller tiltenkt det voksende privatmarkedet 

på denne tiden. I løpet av 1500-tallet ønsket stadig flere Judith-fremstillinger i sine private 

adelshjem, så vel som i kirkelige sammenhenger, og mange av dem var kvinnelige, adelige 

oppdragsgivere. Orazio hadde som nevnt oppdragsgivere tilknyttet Pavehoffet, først og fremst 

i og utenfor Roma.  Det er ukjent hvilke oppdragsgivere Artemisia hadde i denne første tiden, 

men det er kommet frem at det var vanlig å male verk også for potensielle kunder. 

Et eksempel på en familie som brukte Judith-myten både i politisk og religiøs sammenheng, 

er Medici-familien i Firenze. De hadde et særlig forhold til Judith-temaet gjennom flere 

generasjoner, og gir en rekke oppdrag også i visuell kunst. Donatellos Judith-statue er et av de 

mest åpenlyse eksempler, som hadde en helt spesiell betydning i form av å legitimere familien 

da deres maktbase ble utfordret i Firenze. Verket ble bestilt av Cosimo (1389-1464) eller 
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Piero (1416-1469).
245

  Piero var gift med den lærde adelskvinnen Lucrezia Tornabuoni de 

Medici (1425-1482), moren til Lorenzo il Magnifico. Hun skrev sonetter og dikt. En av 

hennes diktsamlinger beskrev bibelske helter og heltinner, deriblant Judith. «Storia di Giuditta 

in ottava rima» og hennes øvrige historier ble trolig laget med tanke på barnebarnas 

oppdragelse. Flere av historiene ble laget om til teater og musikkstykker. 
246

 Hun 

sammenligner livene til Susanna, Judith og Esther med samtidige kvinners private og 

offentlige liv.
247

   

Blant oppdragsgivere som dekorerte sin egen sal med bilder av «femmes fortes», var Maria 

Maddalena (1600-1633), storhertuginne av Firenze fra 1609, og etter hennes mann Cosimo IIs 

død, medregent med sin svigermor, Cristina av Lorraine (1565-1637).  I en freske i Maria 

Maddalenas forkammer i Villa Poggio Imperiale var Judith triumfalis, med sverdet høyt hevet 

og et godt tak i manken på Holofernes avkuttede hode.
248

  I Marie de` Medicis (1575-1642) 

kroningsseremoni ble Judith brukt som forbilde. 
249

Av andre kjente femmes fortes 

fremstillinger er Marie de’ Medicis senere utsmykning i hennes personlige Luxembourg-

palass i Paris, hvor Judith hadde en fremtredende plass sammen med Athena/Minerva. Den 

italienske dronningen brukte også Judith-myten, som hadde vært et så viktig symbol både for 

hennes familie tidligere og for republikken Firenze. For Marie var det viktig å vise styrke i sin 

nye rolle i Frankrike. Blant kunstnere som laget Judith-fremstillinger på oppdrag for henne 

var Pieter Paul Rubens (1578-1630)
250

 og Simon Vouet (1590-1649),
251

 begge kunstnere til 

dels samtidig med, og kjent for, Gentileschi. Denne interessen for Judith-myten blant Medici-

kvinnene er interessant i forbindelse med mulige oppdragsgivere for Oslo-Judith, siden vi vet 

at far Orazio nettopp kontaktet en Medici-kvinne (Cristina av Lorraine) på vegne av datteren i 

1612. 

Donatellos fremstilling er en viktig milepæl i Judith-utviklingen også i klesdrakt og symboler. 

Han har dekket til Judiths hår, og hodet er senket i alvorstunden. Men det nye ved siden av 

dramaet er bruk av klassiske sitater og symboler, særlig med henspilling på Athene (Minerva) 

og Artemis, som er interessant i forhold til Oslo-Judith. Etter Donatello kommer for alvor 

prakten og bruk av finstasen både i klær og smykker inn i Judith-fremstillinger, slik man ser i 

en rekke fremstillinger i renessansen fra Botticelli til især Artemisia Gentileschi.
252

  

Selv om også Judith i middelalderen, som i Sainte-Chapelle, skiftet kjole, og var ikledd en for 

den tiden moderne krone over hakelinet, er Judith i Oslo pyntet i en helt annen grad. Hun 

bærer ikke en klassisk-inspirert tunika, eller rustningslignende drakt, som i mange tidligere 
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fremstillinger. Hennes «rustning» er av den fineste, røde silkebrokade med verdifulle, 

fargerike smykker.  Dette har Judith fått med seg fra renessansen. Kanskje har hun også tatt 

med seg inspirasjon ikke bare fra visuell kunst, men fra kostymene i de stadig mer populære 

teaterstykkene og fra hofflivet generelt.  

Hverken Donatello eller Gentileschi har tatt med den sensuelle, halvnakne Judith slik vi så 

flere eksempler på i renessansen, og som dukker opp også senere. Og her er det en 

sammenheng mellom Judith i middelalderen og Oslo-Judith. Her ser vi stadig Ydmykhet som 

vinner over Overmot.  Selv om «Judith Humilitas» har fått rødfarge på kjolen og i kinnene, og 

smykker på beltet og i det oppsatte håret, er hun stadig den ydmyke kvinnen, som slår ut sin 

mektige motstander med en indre styrke. Denne indre styrken overdøver den ytre prakt i Oslo. 

Judith er Maria, både i Sainte-Chapelle og i Oslo. Hennes ansiktsuttrykk er preget av den 

klassiske ro og ettertenksomhet som også preger gresk-romerske statuer i og etter dramatiske 

gjerninger. Selv om andre av far og datters Judith-figurer er fremstilt i andre og mindre 

bloddryppende scener enn Artemisias skildring av selve drapsøyeblikket, vil jeg hevde at 

hverken far eller datter forlater denne opprinnelige grunnholdning i Judith-temaet.  Selv i det 

blodige direkte-dramaet er også Artemisias kjente Judith-ansikter preget av en indre ro. Slik 

hun også fremstilles i en av scenene rett etter halshuggingen, i Oslo-Judith. Med senket blikk 

og sverd.  

                 2.6.5 Oppsummering og drøfting av kjolestoffet i Oslo 

Selv om kjolens stoff og fasong i seg selv ikke kan si noe sikkert om kunstneridentitet eller 

datering av Oslo-maleriet, vil jeg trekke følgende konklusjon: Bruken av Judiths flotte røde 

kjole med et gammeldags mønster og teatralsk utseende er et helt bevisst trekk fra 

kunstnerens side, for å understreke det eksotiske i den apokryfe fortellingen om Judiths 

historie, som akkurat var blitt tatt inn i varmen i den latinske kanon i Vulgata. Stoffet viser at 

Judith er pyntet til fest, slik det står i Judiths bok, men fremstillingen er også modernisert på 

den måten at samtidige betraktere kunne sette drakten i forbindelse med et fyrste-hoff. 

Stoffsamlingene på hoftene viser at begge kvinnene skulle være klare til å bevege seg, og gir 

samtidig en fin malerisk effekt. Det kan være en type «Medici-stoff», uten at det kan fastslås 

med sikkerhet.  Drakteksperter mener at kjolen i Oslo-maleriet var en faktisk kjole, og ikke 

bare et stoff, og trolig knyttet til et hoff. Det er ellers interessant at Cigoli,  florentiner i likhet 

med Orazio og tilknyttet Medici-hoffet, bruker et lignende rødt stoff som bakgrunnsteppe i 

Josef og Potifars hustru fra 1610.  Muligheten for at det kan ha vært en bestemt kjole som 
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opprinnelig var tilknyttet eller fremdeles bevart ved Medici-hoffet, er en interessant teori, 

også at det kan være snakk om samme kjole både i Oslo og Lemme-Judith.  Den maleriske 

behandlingen av det røde stoffet knytter maleriet fast til Gentileschi-verkstedet. Fasongen 

med de store stoff-samlingene over hoftene ser vi ofte igjen særlig hos Artemisia. Både i 

Oslo-bildet og i Pitti-maleriet er tjenestekvinnens tøy i sottana enklere, men svært 

karakteriserende og forseggjort. De bærer begge den gammeldagse «folkedrakten» med 

livkjole og underkjole, i Pitti har kvinnen en regulerbar åpning i siden.  Hun har en lignende, 

enda mer understreket samling av stoff, med et eget stoff eller den nedre delen av sin turban 

viklet rundt hoften. Bruk av turban er en typisk detalj som ofte ble brukt for å understreke det 

eksotiske. I billedteksten som fulgte Oslo-verket den gang det var i Scarpa-samlingen, ble 

tjenestekvinnen betegnet som etiopisk.  

Er vi gjennom denne drøftingen av stoffet og fasongen kommet nærmere en eventuell 

oppdragsgiver for Oslo-verket? Kan stoffets eventuelle tilknytning til Medici-familien tyde på 

at det kan ha vært et oppdragsverk, eller en rekvisitt i forbindelse med et salgsfremstøt overfor 

hoffet?  Det er også verdt å understreke at Medici-familien var avtager av i alle fall to Judith-

malerier som Artemisia utførte senere. (Pitti-Judith og Uffizi-Judith). I denne tolkningen må 

det tas alle mulige forbehold, som jeg har nevnt underveis. Dette blir spekulasjoner uten 

direkte skriftlig dokumentasjon. Men det hadde utvilsomt vært et naturlig valg å male en 

Judith-figur i nettopp en slik damask-kjole, som «reklame-sending» til hoffet som så lenge 

hadde brukt Judith-myten så bevisst, og selv hadde båret slike klær. 
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DEL 3: KOMPARATIV ANALYSE 

3.1: Oslo-Judith sammenlignet med andre Judith-verk  

For å plassere verket innen Gentileschis arbeider, og nærme seg spørsmålet om det er far eller 

datter som står bak, er det nødvendig med en videre sammenligning med andre Gentileschi-

bilder. Ideelt sett burde det skje innen samme motivgenre, og jeg vil derfor her gjennomgå 

Oslo-Judith  i forhold til Orazios og Artemisias ulike Judith-fremstillinger.  En ytterligere 

stilistisk sammenligning både i forbindelse med attribusjon og ikke minst datering bør ideelt 

sett gjøres i forhold til sikre daterte verk av begge.  Her støter vi på utfordringer, fordi begge 

deler er omstridt i tidligere forskning. 

Argumentene om Oslo-bildet følger som nevnt ofte generelle skillelinjer i 

attribusjonsdebatten mellom far og datter: Orazios spesielle akademisk tillærte formsans og 

poetiske maleri, mot Artemisias sterkere naturalisme/drama. Tidligere har jeg spurt om det vil 

være mer hensiktsmessig å stille noen andre spørsmål. I Tidligere forskning har jeg særlig tatt 

opp tre punkter basert på forskjellige syn som er kommet frem i forskningshistorien, som blir 

mine nye forskningsspørsmål. Jeg gjentar dem her:  

 3.1) Komposisjon og formalanalyse. I hvilken grad kan dette brukes som skillelinjer fra tiden 

far og datter arbeidet sammen?  

3.2) Bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler i fortellerstrategien. Hva betyr de ulike 

oppfatningene av Judiths uttrykk for karakterisering og tilskrivning av verket? Kan man stille 

noen nye spørsmål, som valg av scenetidspunkt, for å komme nærmere en forståelse av 

verket? Er graden av psykologisk innlevelse like godt beskrevet og vektlagt som graden av 

drama?  

3.3) Bruk av smykker og symboler. Smykkebruken er noe alle forskerne er enige om peker 

mot Artemisia i en tilskrivning, men det vektlegges ulikt. I denne sammenlignende analysen 

vil jeg se på bruk av fortellende detaljer som smykker og symboler  i en utvidet 

sammenligning med samtlige Judith-verk av far og datter, før jeg tilslutt sammenligner Oslo-

Judith med Artemisias sikre verk Susanna og de eldre i Pommersfelden.  
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                3.1.1 Hva er likt og hva er ulikt i formalanlyse og komposisjon?   

For å oppsummere: To av Gentileschis Judith-bilder, Judith i eks-Colnaghi (Orazio) og Pitti-

Judith i Firenze (Artemisia) har flere trekk som er så like Oslo-Judith at det kan dreie seg om 

bruk av en form for omriss i utformingen av verkene, noe både far og datter praktiserte.
253

 Det 

er kjent at Gentileschi-verkstedet brukte modeller i studio, slik Caravaggio gjorde.
254

 

Hvorvidt det er brukt en form for tegninger på forhånd er usikkert, det er i alle fall et faktum 

at det nesten ikke er funnet tegninger hverken av Orazio eller Artemisias produksjoner, 

hvilket er overraskende. Graden av tydelige pentimenti varierer, både hos Caravaggio og 

Gentileschi.
255

 Derimot er det tydelig at både far og datter ofte har hatt en form for omriss å 

gå etter, i malerier med mange replikker.  Likheten mellom tjenestepiken i Artemisias Pitti-

maleri og tjenestepiken i Oslo er tidligere påpekt.  Det kan være et direkte forelegg, eller det 

kan være brukt en form for omriss i dette tilfellet. Jeg har klippet ut en modell av 

tjenestekvinnen i Oslo og lagt den over tjenestekvinnen i Pitti, og deler av selve det ytre 

omrisset er så å si identisk.  Siden både far og datter brukte denne metoden, sier det ikke noe 

direkte om det er far eller datter som har malt Oslo-verket. Men dette knytter Oslo- og Pitti-

verkene sterkt sammen. Jeg har derimot ikke funnet samme tegn på bruk av omriss mellom 

Orazios eks-Colnaghi- Judith og Oslo-verket, selv om de også ligner.  Jeg kommer ofte 

tilbake til disse tre bildene, både fordi de tre har fellestrekk, og fordi ett av dem er regnet som 

en sikker Orazio, og et annet er en sikker Artemisia. 

Men når det gjelder andre sider ved komposisjon og teknikk er også en detaljert visuell 

sammenligning mellom de i utgangspunktet ulike verkene Oslo-Judith og Artemisias 

drapsscener (Judith dreper Holofernes i Napoli og den senere utgaven i Uffizi´ene) særlig 

interessant for å se på likheter og forskjeller. Og den viser at både Orazio og Artemisia bruker 

svært lik teknikk og komposisjonelle virkemidler også her, selv om verkene er ulike bl. a. i 

graden av drama og ekspressivitet.  

Det at Artemisia gikk i lære hos sin far er en hovedgrunn til at det er vanskelig å avgjøre 

kunstnerskapet, særlig tidlig på 1600-tallet. Dette er kjent stoff, som jeg også har 

problematisert tidligere.  Bruken og den særegne rytmiske gjentagelsen av formelle enheter 

eller mønstre (formal devices) er beskrevet som helt typiske trekk ved Orazios kunstverk, og 

brukt som et hovedargument for tilskrivelsen av Oslo-verket til ham.  Det er ingen tvil om at 

dette er et typisk trekk både hos Orazio, og i Oslo-verket. Andre har som nevnt påpekt at slik 

bruk er også typisk for Artemisia, og synlig både i Pitti og i drapsscenen i Napoli, denne 
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scenen som ellers er mest ulik Oslo-bildet. Lys og skygge-virkningene bidrar til kontraster i 

far og datters Judith-verk, mest dramatisk i drapsscenene, og begge kunstnerne spiller også 

effektivt og gjennomgående på kontraster i en rekke andre sammenhenger i tråd med 

samtidens akademiske traktater.  Aller sterkest er kontrastene i Orazios Wadsworth-verk 

(Ill.10).
256

  Men skal jeg peke på noen forskjeller mellom de to kunstnerne i kontrastbruk, kan 

man kanskje si at Artemisia i enda større grad understreker likheter og forener de to kvinnene 

Judith og tjenestekvinnen, enn Orazio gjør, især i drapsscenene. Søsterskapet er også sterkt til 

stede både i Oslo og i Pitti, de er de eneste to bildene (ved siden av den Oslo-like utgaven i 

Helsingfors) som har med den virkningsfulle gesten med Judiths hånd på tjenestekvinnens 

skulder.  Det er ikke påvist store forskjeller i den malertekniske behandlingen i Orazios og 

Artemisias fra tiden de to arbeidet sammen i verkstedet i Roma, noe som er naturlig, og man 

kan derfor ikke forvente avgjørende argumenter i en tilskrivning her.  Det er imidlertid flere 

malertekniske detaljer i Oslo som minner om Artemisias øvrige verk. En teknikk som 

tidligere er påpekt som typisk for Artemisia, er «the coloristic tactic of diffusing the pigment 

of a garment in its wearer’s or an adjacent figure…» som ikke er unik hos henne, men en 

teknikk hun bruker så ofte at Palmer mener den må kunne kalles karakteristisk for henne. 
257

 

Denne teknikken kan man godt se igjen i de rødmende kinnene og den rødtonete høyrehånden 

til Judith i Oslo, hentet fra den røde kjolen.  Tjenestekvinnens hvite sjal er sammenlignet med 

både Orazio og Artemisia (Bissell sammenligner som nevnt maleteknikken med 

skyggelegging som hos Orazio) og det ligner også behandlingen av lakenet og rysjene i 

Artemisias Uffizi-Judith (Christiansen)
258

. Så det er utvilsomt mange formalanalytiske trekk 

som peker til både Orazio og Artemisia. 

3.1.2 Oppsummering om formalanalyse og komposisjon 

           Jeg har ikke funnet formalanalytiske detaljer som kan utgjøre noen substansiell 

forskjell mellom Orazio og Artemisia i de første årene av Artemisias kunstnerskap i Roma. 

Man kan derfor spørre seg om formalanalysen er tilstrekkelig til å bestemme kunstnerskapet i 

Oslo, slik Mann har påpekt om andre tidlige verk. Mange trekk peker mot Orazio, og mange 

mot Artemisia. Oslo-verket og Pitti er mest like av Judith-serien vi kjenner fra Gentileschi-

verkstedet. 
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               3.1.3 Bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler. Hvilken betydning har 

scenevalget for fremstillingen? 

Artemisia har to ganger valgt en langt mer dramatisk scene fra Judith-temaet enn faren 

Orazio, og malt noen av historiens mest bloddryppende Judith-fremstillinger i drapsscenene i 

Napoli og Uffizi’ene. Her er det ingen tvil om at far og datter skiller lag. Det kan derved 

utvilsomt konkluderes at Artemisia er mer dramatisk og til dels mer naturalistisk og 

ekspressiv i alle fall i to av sine Judith-verk, enn Orazio.  Men gjelder det også i andre 

scenevalg i Judith-historien?   

 Artemisias Pitti-verk (Ill. 6) er det som oftest blir sammenlignet med Oslo-verket, og 

tidligere er det særlig brukt for å bestemme kunstnerskapet i Oslo. Ofte har det ført til et 

flertall for Orazio i Oslo, særlig på grunn av det mer ekspressive eller handlingsorienterte 

uttrykket i Judith-skikkelsen i Pitti. Likevel viser en detaljert visuell gjennomgang at bildet er 

mer nyansert enn de fleste har konkludert med. Ciletti har vist at forskjellene mellom far og 

datter ikke er så markante som de ofte er blitt presentert, og det er mange likhetstrekk mellom 

Oslo-verket og Pitti.
259

 Når man sammenligner røntgenbilder av de to Judith-figurene, minner 

Pitti i utgangspunktet mer om Oslo enn i den ferdige utgaven: Opprinnelig var det ikke noe 

løsere hår foran øret i Pitti, dette ble fylt inn av Artemisia senere, og Judiths kjole var også 

opprinnelig rød som i Oslo. Men i det ferdige verket har de to Judith-figurene utvilsomt ulike 

uttrykk. Her vil jeg kort drøfte hva det kan skyldes, med hjelp av motivanalyse og Kemps 

resepsjonsteori.  

Han har vist at en nøkkel til å forstå hva kunstneren har ønsket å formidle, ligger i 

blikkretningene. Helt kort kan de ulike blikkretningene i Oslo og Pitti-verket beskrives slik: I 

Oslo er Judiths hode mer senket, (som sverdet), blikkretningen peker bakover og litt nedover. 

I Pitti er Judiths hode mer løftet, (som sverdet), og blikkretningen peker oppover. Jeg tror 

denne forskjellen er helt bevisst. Årsaken kan være at selve handlingsøyeblikket i Pitti er 

hentet fra et noe senere tidspunkt i enn Oslo. I begge tilfeller reagerer kvinnene på noe de ser 

eller hører etter drapet, utenfor rammen, som betrakterne ikke ser. Scenen i Oslo viser Judiths 

reaksjon på selve drapsscenen. Hun reagerer mer med ettertenksomhet, enn bare vaktsomhet, i 

det betrakteren trolig skal kunne oppleve at hun ser tilbake på Holofernes’ døde kropp. Slik 

spiller kunstneren sterkt på de psykologiske følelsene i bildet. Judith i Pitti-verket vender 

derimot blikket oppover i bønn til Gud, og virker også mer vaktsom, før kvinnene tar fatt på 

den dramatiske veien hjem.  Blikkretningene, Judiths ekspressive uttrykk samt det løftede 
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sverdet viser den utadrettede spenningen kunstneren har ønsket å formidle i Pitti, (eller 

oppdragsgiver har ønsket å få) - i motsetning til i Oslo. I Oslo er det en sterkere psykologisk 

beskrivelse av indre følelser som skal fortelles.   

Beskivelsen av Holofernes’ hode støtter også antagelsen om at det er to forskjellige 

sceneøyeblikk i Pitti og i Oslo. I Oslo er Holofernes’ hode i sentrum av bildet, sterkt opplyst 

og detaljert malt. Dette høyner dramaet og konsentrasjonen om generalen, selv om han har et 

fredelig uttrykk i ansiktet. I Pitti er et svært lignende hode i den samme kurven mindre i 

sentrum og mer mørklagt. Nå er det ikke Holofernes’ skjebne det handler om lenger, men 

kvinnenes dramatiske tur hjem.
260

 Formspråket følger dermed motivet, og det nøyaktige 

valget av tidspunkt i selve Judith-historien. Dette kan forklare forskjellen i uttrykket. Jeg 

stiller derfor spørsmål om ulikhetene nødvendigvis må bety at det står to forskjellige 

kunstnere bak Pitti og Oslo-verket, men mener det like gjerne kan være en bevisst nyansert 

fremstilling, som tidligere er påpekt som typisk for Artemisas fortellerstil i forhold til faren. 

Et mer realistisk Judith-ansikt kan for øvrig skyldes en annen datering av Pitti-verket, dersom 

vi sammenligner med Artemisias øvrige verk.
261

  

Artemisia har flest Judith-verk som er kjente i dag. Samlet sett kan man konkludere med at 

Artemisia fremstiller Judith som en kraftfull og handlekraftig heltinne, på linje med en rekke 

av hennes øvrige bibelske kvinneskikkelser. Jeg mener at også Oslo-bildet viser en fysisk 

staut og sterk kvinne, som ikke vender blikket mot selve drapsakten (som i Napoli og Uffizi) 

eller mot Gud i bønn (som i Pitti og Wadsworth Atheneum/Vatikanet), men mot Holofernes’ 

kropp, og dermed innover - i en ettertanke, i tråd med fremstillingen av de antikke guder, eller 

David-tradisjonen.  

For meg har det har vært viktig for en dypere forståelse av forskjeller og likheter mellom far 

og datter, også å gå grundig gjennom samtlige Judith-fremstillinger, og se dem under ett. 

Oppfatningen av et bilde og tolkningen av et uttrykk vil ofte variere fra betrakter til betrakter, 

noe som er grundig illustrert i den varierende mottagelsen av Oslo-Judith i tidligere forskning. 

Derfor har jeg stilt spørsmålet om hensiktsmessigheten i å tilskrive verket på grunnlag av 

uttrykket i Judiths ansikt, og har stilt spørsmålet annerledes: Hvilken fortellerstrategi har 

kunstneren valgt i forhold til sceneøyebikket, og det han eller hun ønsker å formidle av 

følelser?  

Jeg synes også det er et viktig poeng, uavhengig av den nøyaktige tolkningen av de 

forskjellige uttrykkene, å vise til at særlig Artemisia har et helt register av forskjellige Judith-
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ansikter og uttrykk. Fra den mer stille, konsentrerte minen som har mye til felles med de 

antikke guders ro i dramaets høydepunkt i de ulike drapsscenene i Napoli og Uffizi’ene, til det 

mer ekspressive i Pitti, og endelig til en sterkere psykologisk skildring hos Judith og 

tjenestekvinnen i det langt senere verket i Detroit(ill. 7), som (men mest i denne forstand) kan 

minne noe mer om Oslo. Her ligger også en av forskjellene mellom far og datter. Selv om 

Orazios verk ofte har sin styrke i det kontemplative, som i David i Spada, er Artemisias 

kvinneskikkelser særmerket av en mer intens psykologisk skildring av deres forskjellige 

følelelsliv, en egen evne til karakterbeskrivelse av sine kvinner som jeg også synes er tydelig i 

Oslo.      

Hvis vi på samme måte skal tolke graden av drama i motivvalg og uttrykk i Orazios 

fremstillinger, har han valgt et tilnærmet like dramatisk, spent øyeblikk i det mer løftede 

Judith-hode i eks-Colnaghi bildet, som i denne sammenheng minner mer om Pitti-Judith enn 

Judith i Oslo.  Men Artemisias uttrykk i Pitti er mer tydelig ekspressivt enn i eks-Colnaghi.262 

 I Judith-utgaven i Wadsworth Atheneum har Orazio valgt et scenebilde fra enda senere 

tidspunkt i handlingen. Judith og tjenestekvinnen er her kommet ubemerket ut fra drapsscenen 

i Holofernes’ telt, de er utenfor selve leiren og hviler nå på fjellet på vei hjem til landsbyen, 

slik det er beskrevet i Judiths bok.
263

 En sammenligning av uttrykkene i Wadsworth-Judith 

med Artemisias Pitti-Judith er interessante, fordi begge åpenbart er fremstilt i en bønn til Gud, 

slik det er beskrevet i Judiths tekst. Men uttrykket og typebeskrivelsen i den unge, uskyldige 

Judith i Wadsworth er mer bundet av tidligere konvensjoner enn Pitti-Judith, i det Wadsworth 

kan minne om en type angrende Maria Magdalena, eller særlig fremstillinger av St. Cecilia, 

som snur seg og løfter et tårefylt blikk opp mot himmelen.
264

  Her ser man en forskjell i 

behandlingen av Judith-skikkelsen – og poenget er at det også er i et sammenlignbart 

øyeblikk.  Artemisias Pitti-verk er mer nærværende naturalistisk og dramatisk skildret i 

bønnen til Gud, enn Judiths bønn i Orazios Wadsworth-verk.  

I vår sammenheng kan det uansett slås fast at Judith i Oslo minner aller minst om Orazios 

Judith i Wadsworth. Jeg mener det er langt større forskjeller på disse to Judith-

fremstillingene, enn mellom Artemisias Pitti-Judith og Judith i Oslo. 

              3.1.4 Kommentar til bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler 

Den staute og sterke Judith-skikkelsen i Oslo viser først og fremst en psykologisk refleksjon 

over drapet.  Dette kan i like stor grad peke mot Artemisia som kunstner, som faren. For selv 

om hennes bibelske heltinner både er staute og modige, er verkene hennes ikke bare sterkt 
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dramatiske, med energiske og handlende kvinneskikkelser slik det kan bli fremstilt. Hun har 

også laget mer ettertenksomme, meditative eller nære skildringer, slik vi blant annet finner i 

hennes Maria-fremstillinger. Et typisk trekk ved hennes kvinneskikkelser er en særlig 

psykologisk innlevelse som viser heltinnenes reaksjoner, slik Susanna er et godt eksempel på. 

Selv om Orazio også er en kontemplativ maler, er det tidligere påpekt at den psykologiske 

innlevelsen er et særtrekk ved Artemisias kunst i forhold til Orazios. I denne sammenheng blir 

en bestemmelse om Oslo-verket vesentlig basert på graden av drama eller ytre handling 

mindre hensiktsmessig. Nyere forskning påpeker også at det er viktig ikke å tolke Artemisia 

for smalt, hverken stilistisk eller temamessig. Slik det kan ha vært en tendens til, særlig når 

fars og datters verk er blitt satt opp mot hverandre.
265

 
 

                  3.1.5 Typelikhet i Judith-verkene og Oslo-Judith. Mulige modeller 

Mange kunstnere har brukt seg selv, sine nærmeste eller kjente modeller i Judith og 

Holofernes-fremstillinger, også på 1600-tallet.266
 Spørsmålet om også far og/eller datter har 

brukt Artemisia som modell i sine ulike Judith-fremstillinger er omfattende diskutert, men 

ikke i forbindelse med Oslo-bildet.
267

 I den biografisk-historiske tradisjon er det spurt om 

Holofernes i Artemisias Judith-verk kan være et portrett av Agostino Tassi. Jeg kan ikke 

utelukke at hodet skal forestille Tassi, men utseendet i Oslo stemmer bestemt ikke med 

søsterens beskrivelse av Tassi som «a fairly small man, plump, without much of a beard» 

under rettsaken i Roma.
268

  Far og datter kan også ha brukt noen av de samme modellene, 

også over en lengre tidsperiode, så modellspørsmålet gir ikke noe klart svar i forhold til 

datering eller tilskrivning til far eller datter.
269

 

I hvilken grad kan Artemisia ha malt seg selv direkte eller indirekte inn i Judith-

fremstillingene, og i hvilken grad kan hun selv ha sittet som modell for faren her? Det er 

tidligere foreslått at Lemme-Judith er et selvportrett fra hun var helt ung,
270

 og også at særlig 

Judith-skikkelsen i Napoli og Uffizi-galleriet kan være en form for selvrepresentasjon.
271

  

Heller ikke når det gjelder en eventuell modell for Judith i Oslo har vi noe samtidig skriftlig 

materiale å støtte oss til, men vi vet fra rettssaken i 1612 at både Orazio og Artemisia brukte 

flere modeller, selv om kvinner som vitnet i rettssaken neppe ville ha innrømmet det, om de 

hadde sittet modell.
272

 Det er så vidt jeg har sett, ingen som har foreslått at Judith i Oslo 

representerer Artemisia. Hodefasongen kan ha fellestrekk med «kvinnen med viften» i taket 

på Casino del Muse, der flere påpeker at Artemisia kan ha vært modell,
273

 eller har vært med 

og malt bildet selv, selv om dette siste er tilbakevist. 
274

 Oslo-Judith ligner derimot ikke på 
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Orazios Judith-figur i Judith og tjenestekvinnen i Wadsworth Atheneum, som Bissell med 

flere mener er et portrett av Artemisia, og at hun satt modell her og for den svært lignende 

figuren i Orazios St Cecilia.
275

  Dette verket er igjen blitt sammenlignet med Jerome Davids 

kobberstikk av Artemisia fra 1625-30.
276

 

Judiths runde ansikt med det oppsatte håret i Oslo kan generelt sammenlignes med flere 

lignende kvinneansikter både Orazio og Artemisia Gentileschi har malt.
277

 Jeg mener at særlig 

den tykke halsen og runde hodefasongen, og detaljer som munnen og amorbuen minner aller 

mest om kvinnehoder i flere av Artemisias kvinnemalerier.  Hodet til Susanna (1610) som de 

fleste regner med er malt av Artemisia med Orazios hjelp, har også flere likhetstrekk når du 

sammenligner detaljene. Ansiktsformen og trekkene minner også om Madonna med barnet i 

Spada-galleriet (Ill.37), som er sikkert tilskrevet Artemisia. Ansiktene til Susanna og Spada-

madonnaen er tidligere sammenlignet med hverandre.
278

    

   

De mange forslagene om selvportretter eller selvrepresentasjon i Artemisias kunst hører nær 

sammen med spørsmålene om hun kan ha brukt seg selv som modell i en rekke malerier, selv 

om debatten har handlet like mye om selvrepresentasjon eller selvidentifikasjon, som ren 

fysisk likhet.
279

 Viktig i denne sammenheng er Papi, som i 1994 offentliggjorde det nye 

funnet og dokumentasjonen på at et verk av en luttspillende kvinne i samtiden ble betegnet 

som et selvportrett av Artemisia, i en inventarieliste fra Villa di Artimino fra 1638, gjentatt i 

senere inventarier (Ill. 38).
280

 Han beskriver ved siden av den høye pannen, de runde øynene, 

«e un inconfondibile naso dritto con un punta allargata» (en umiskjennelig nese, rett med en 

forstørret nesetipp). Særlig mener han nesen er gjenkjennbar i en rekke verk fra Artemisias 

hånd, blant annet i det nå tapte verket Salome, tidligere i Musée d´Histoire et d’Art i Geneve, 

og i Maria Magdalena i Pitti-museet. Han viser også til at selve ansiktet ligner svært på en 

rekke verk utført omtrent samtidig i Firenze.
281

 Garrard spør om det finnes en type «ur-

uttrykk» i Artemisias fremstillinger, som hun bruker bevisst i ulike sammenhenger.
282

 Arjan 

R. De Koomen mener f. eks. at Artemisia brukte sitt ansikt i både Judith-verk og mange andre 

roller, uten at det var avgjørende for hvorfor hun malte Judith-bildene, slik det har vært mye 

diskutert i feministisk og psykologisk litteratur. 
283

 

                       3.1.6 Spørsmål om selvrepresentasjon og typelikhet 

Jeg mener det er vanskelig å uttale seg om Oslo-Judith er en form for portrett eller 

selvrepresentasjon av Artemisia. Det jeg vil begrense meg til å påpeke her er at jeg ved en 
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nøye sammenligning av enkelttrekk med andre Artemisia-verk, finner en rekke lignende 

trekk, ikke minst den typiske kraftige nesen med en forhøyet nesetipp, som i utgangspunktet 

ikke kan kalles for en klassisk pen utgave av neser.  Det viser også at Judith-ansiktet i Oslo 

ikke bare er klassisk forskjønnet, men inneholder trekk av mer naturalistisk karakter, og kan 

ligne på Artemisia-ansiktene Papi med flere mener minner om hennes utseende. 
284

  

Både Orazio og Artemisia har malt en viss lignende kvinnetype med runde ansikter, men jeg 

har ikke funnet kvinneansikter i Orazios kunst som ligner like mye. Særlig er det stor forskjell 

mellom Orazios Judith i Wadsworth Atheneum og Oslo-Judith. Jeg vil gå så langt som til å si 

at det er langt større forskjell mellom disse Judith-typene, enn mellom Artemisias Pitti-Judith 

og Oslo-Judith. Sammenligningen mellom Judith i Oslo og de mange lignende kvinneansikter 

i verk av Artemisia kan være et argument for hennes innflytelse på Oslo-verket (Ill.41). 
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3.2  Hva sier forteller-detaljer som smykker og symboler om Oslo-Judith?  

Noe av det første jeg la merke til i Judith-bildet i Oslo, var det lille smykket med et symbol i 

håret. Hvorfor har kunstneren (eller oppdragsgiveren) valgt nettopp dette symbolet i Judiths 

hår? Etter å ha studert Artemisias symboler og smykkebruk i de øvrige Judith-bildene og også 

den øvrige produksjonen, mener jeg å se en interessant sammenheng. 

Man skal selvsagt være forsiktig med å tolke for mye inn i detaljer. Smykker kan være 

bevisste «sitater» fra andre kunstnere og andre verk, de kan være generelt populære i denne 

tiden, slik Bissell minner om, og de er ofte små detaljer i store historiemalerier, som bildene 

jeg sammenligner her. På den annen side kan slike tilsynelatende små enkeltheter nettopp 

fortelle en hel historie, i sær hvis man ser smykket i sammenheng med øvrige verk i et langt 

kunstnerskap. 

Et poeng som tidligere er brukt i attribusjonsdebatten for Artemisia, er at hun gjør bruk av 

flere fortellende detaljer enn Orazio.  Forteller-detaljene gjelder også bruk av smykker og 

symboler. Dette er utvilsomt noe Artemisia utvikler i stadig større grad i sitt kunstnerskap, 

hvor hun også bruker stadig mer teatralske effekter og symboler, som gjør at betrakteren kan 

oppleve bildene på så mange plan. Kan denne smykke/symbolbruken sies å være en så 

vesentlig del av hennes kunstneridentitet, at det kan fremheves som en særegenhet, særlig i 

forbindelse med Judith-fremstillingene, og dermed være et sterkere argument i 

attribusjonsdebatten enn det åpenbart hittil er blitt regnet som?
285
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Før jeg drøfter de forskjellige smykkene, viser jeg en kortfattet tabell med oversikt over de 

ulike smykkene i Gentileschis Judith-verk i oppslag på de to neste sidene. 
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VERK 

 

SMYKKER 

/SYMBOLER 

SYMBOLER 

FREMSTILLER 

TIDLIGERE 

TOLKNING 

 EGEN 

TOLKNING 

Oslo-Judith 

 
Ill.42.a 

1.Hårsmykke med symbol 

i  cameo og dråpeformet 

perle. 2. Hårsmykke med 

edelsten og perle.  

3. Et skuldersmykke med 

blågrønn edelsten fra  

gullsiselert anheng og 

innfatning, med 

dråpeformet perle.            

4. Siselert gullbelte rundt 

midje og hofte, med røde 

og blå edelstener og perler.  

5. Skuldersløyfe m. skygge 

 

1. Et lite hode i 

profil mot høyre 

(som Judith), med 

en stor frygisk 

hjelm. Tynne 

skulderstropper 

antyder en tunika. 

Blåhvit mot 

mørkere blå 

bakgrunn 

 

Liten Mars,  

eller 

Athena/Minerva 

(Bissell) 

 

Athena/Minerva 

Lemme-Judith 

 

 
 

Ill.42 b og c 

1. Hårsmykke med symbol 

i oval cameo og 

dråpeformet perle. 

2. Beltesmykke med 

symbol i cameo, med 

dråpeformet perle.  

3. Skinnbelte med perler i 

gullinnfatning. 

4.Siselert gullsmykke med 

edelsten og anheng holder 

livstykket sammen. 

5. Skuldersløyfe m. skygge 

1. Liten dansende 

figur med flagrende 

hår eller hårbånd. 

Stor bue i v. hånd, 

h. hånd på hoften.   

2. Et lite hode i 

profil mot v., med 

en stor frygisk 

hjelm 

 1. Artemis/Diana 

Minner om 

småfigurene i 

kaméene i 

Artemisias 

Uffizi-Judith 

 

2. Athena/ 

Minerva 

Minner om 

hårsmykket i 

Oslo-Judith 

Uffizi- 

Judith (Ill 43) 

 

1. Armbånd med tre 

synlige kaméer med 

symboler i gullinnfatning, 

to symboler mest synlige 

2. Dråpeformete perle i 

ørene 

To små figurer, 

ikke helt enkelt å 

lese. Øverste med 

h. arm utstrakt, bue 

el. skjold i v. hånd. 

Nederste holder 

høyre arm opp, 

bøyd albue, 

dansetrinn eller står 

på en figur ? 

Artemis 

(Garrard) Fulgt av 

flere. Mars/ (øverst 

og Bacchante 

nederst (Bissell) 

Perseus  med 

Athenas kjede 

(Maffeis)  

Athena el. Mars 

øverst Artemis 

nederst 

(Christiansen)   

Artemis,  

 

muligens Athena 

(øverst) og 

Artemis nederst 

 

 

Minner svært om 

symbolene i 

Lemme og i Oslo 

Pitti-Judith 

(Ill. 43 b og c)

 

1. Hårkamé med symbol i 

gullinnfatning og 

dråpeformet perle 

2. Et lite hode med 

skrikende grimase 

inngravert på 

sverdpommelen 

 

3. Dråpeformet perle i øret 

 

 

1. Lys mannsfigur 

på mørk bakgrunn, 

Brede strake ben, 

lanse i h.hånd, 

skjold i venstre 

2.  Minner om 

Medusafremstilling

eller masker 

1. David/ eller St 

Georg? (Garrard) 

 Perseus  (Maffeis) 

En talisman 

(Apostolos-

Cappadona) 

2. Medusa (Garrard, 

m. fl.)    

 

1. Perseus 

Muligens 

oppdragsgiver i 

denne posituren? 

 

2. Medusa eller 

beskyttende 

Gorgoneion? 

Minner om Oslo 

Lemme, Uffizi, 

Jael/Sisera 
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Judith i 

Detroit (Ill.44) 

 

1. Hårsmykke som en tiara 

2. Perleørering(dråpeform) 

3. Stridshanske og slire 

4. Hånden kaster en 

spesiell skygge over halve 

Judiths ansikt   

 

 

 

 Hele figuren er en 

Artemis  

 

Halvmåne-skyggen 

over ansiktet viser 

til Galileismåne-

observasjoner?  

(Garrard) 

Hårsmykket/tiara 

kan oppfattes 

som en 

månesigd-med 

assosiasjoner til 

Artemis? 

Judith i 

Cannes 

(Ill.44,45 b) 

 

1. Hårsmykke som en tiara 

2. Armbånd 

(Avkuttet) hjelm med fjær 

3. Rundt skjold med 

dekorert bord 

4. Blått draperi med 

gullbord nede i v. hjørne 

Skjoldet minner om 

skjoldet med  

Medusahodet i  

Artemisas Minerva- 

Portrett 

 

 

 

Judiths 

håndbevegelse som 

Venus Pudica i 

antikke skulpturer? 

(Mann) 

Som over. 

Tiara viser til 

Artemis/Diana, 

Skjold til 

Athena/Minerva? 

Draperiet 

henspiller på 

myggnettingen? 

Judith og 

tj.kvinnen i   

Museo di 

Capodimonte 

 
(Ill.44) 

1. Hårsmykke som en tiara 

2. Dråpeformet ørering 

3. Armbånd 

Andre symboler: 

 4. Fjærprydet hjelm og 

stridshanske på bordet  

5. Et rundt skjold kommet 

frem etter rensing 

 6. Blått draperi med 

gullbord i nede i v. hjørne 

Holofernes kropp 

kom frem bak i h. 

side etter rensning 

 

Skjoldet er 

vanskelig å se, men 

bildets 

konservatorer 

beskriver det som 

«a shield next to the 

armor»  

 

 

Skjoldet minner om 

skjoldet med 

Medusa-hodet i 

Artemisias 

Minerva-portrett 

(påpekt av Coletta/ 

Palma) 

Som også ligner 

Caravaggios 

Medusa-skjold i 

Firenze (påpekt av 

Contini) 

Som over 

 

 Judith i 

Wadsworth 

(Orazio) 

 
 

 

2. Replikken 

av dette verket 

i Vatikanet 

(Orazio,  eller 

muligens 

Artemisia 

etter faren) 

 

Deler av armbånd med 

ovalformer synes så vidt 

under Judiths høyre erme 

 

 

Deler av armbånd titter 

frem under Judiths høyre 

erme, som over 

 

Ingen andre smykker. 

 

2. Replikken i Vatikanet 

har et nesten usynlig 

armbånd og i tillegg en 

dråpeformet perleørering 

 

Eneste tilfelle av et 

smykke i de øvrige 

Orazio-verkene. 

 

Ikke noe symbol 

leselig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ørering som hos 

Caravaggio (Mann) 

 

Artemisia modell 

for Judith-

fremstillingen i 

Wadsworth? 

Judiths ørering et 

ytterligere tegn på 

at denne kopien er 

malt av Artemisia 

(Garrard) 

Virker bevisst 

skjult, men med 

ovaler som i 

Uffiziene.  Kan 

faren her vise til 

Artemisias 

tydelige armbånd 

i Uffiziene med 

hensikt? 

 

 

2. 

Har Artemisia 

sittet modell, eller 

har hun malt 

replikken i 

Vatikanet? 

 



78 

 

Som nevnt i kap. Tidligere forskning (2.1), minner dekoren og ikke minst hårkaméen i Oslo-

Judith som avbilder en liten figur, om Artemisias øvrige Judith-verk. Kemp anbefaler i sin 

resepsjonsteori at også detaljene i maleriet blir nøye undersøkt, fordi de ville være 

gjenkjennbare for samtidens betraktere. Kunstneren i Oslo-maleriet har en særlig sans for 

detaljer, som er beskrevet i Verksanalysen (2.2). Her vil jeg tillegge at det gullinnfattede 

safirsmykket på Judiths høyre skulder har en tåreformet perle som anheng, et smykke 

Artemisia bruker igjen og igjen, også i Judith-fremstillinger, deriblant i Pitti-Judith.
286

 Eneste 

gang vi ser en lignende perle hos Orazio, er i en ørering i kopien av Orazios Wadsworth-

Judith som henger i Vatikanet, og hvor Garrard m. fl. mener Artemisia kan ha sittet som 

modell. Garrard mener også denne replikken av farens Wadsworth-verk kan være laget av 

Artemisia, en teori jeg kan følge.
287

  

Hårkaméen i Oslo (Ill.42 a) er detaljert beskrevet i Verksanalysen. Figuren i profil har 

tidligere vært foreslått som en liten Mars, eller en Athena/Minerva.
288

  Krigsguden Mars kan 

være et passende symbol til å støtte og styrke Judith i gjennomføringen av den blodige 

handlingen for sitt folk. Men en Athena er enda mer nærliggende, også fordi selve hodet i 

profilbildet i hårkaméen fremstår lite og skuldrene små under den store, typiske frygiske 

hjelmen som kjennetegner gudinnen. Athena som symbol vil dessuten passe særlig godt inn i 

Judith-myten. Athena og Judith har flere fellestrekk, de er begge dydige, kjempende kvinner 

kjent for sin kraft og sin klokskap. Det er også flere paralleller mellom Judith-myten og 

Athena-myten, som vist til i det tidligere, der det også er beskrevet en lang tradisjon med å 

bruke trekk fra den antikke Athena i Judith-fremstillinger fra renessansen.  At Artemisia 

Gentileschi (og/eller hennes oppdragsgivere) var opptatt av Minerva, og at hun fant forbilder 

opprinnelig fra gamle antikke fremstillinger blant annet i mynter, understrekes av hennes 

maleri av Minerva (olje på lerret, datert ca 1615).
289

 Smykkene i Oslo-verket bidrar for øvrig 

til å understreke inntrykket av stor rikdom og hoff-tilknytningen til dette maleriet, i tillegg til 

kjolestoffet. 

Det blir enda mer interessant når denne hårkaméen i Oslo sammenlignes med øvrige verk: 

Den er så å si helt lik et smykke som henger i forlengelse av beltet i Judith-fremstillingen i 

den private Lemme-samlingen i Roma. Den lille figuren i profil ser den andre veien, utover 

mot venstre i bildet, (og motsatt vei av Holofernes’ hode), mens figuren i Oslo ser mot høyre, 

med lik profil som Judith på bildet.  Under henger en tåreformet perle (Ill.42 b). 
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Jeg har fått anledning til å studere også smykkene i Lemme-verket på nært hold, og begge 

figurene er svært klart og nitidig malt med små penselstrøk – i en svært bevisst fremstilling. 

Det kan, som i Oslo-bildet, til og med anes en skyggevirkning av hjelmen på ansiktet i profil i 

det lille hodet.
290

 

Judith-figuren i Lemme-samlingen har også et annet smykke i håret, med en lignende 

tåreformet perle under som i Oslo.  Både i plassering og teknisk utførelse er det nesten helt 

likt Oslo-maleriet, men forestiller en liten, dansende figur, med en stor, tydelig bue i venstre 

hånd, mens høyre hånd er plassert på hoften (Ill. 42 c). Denne kaméen ligner svært på en 

variant av de små figurene i armbåndet til Artemisias Judith i Uffizi´ene (Ill.43 a).
291

 

Det mest kjente smykket i Artemisias verk er trolig dette armbåndet, med to ulike figurer som 

Garrard var den første til å tolke som gudinnen Artemis eller Diana, med henspilling både til 

Judith-myten og en mulig signatur for kunstneren selv.
292

 Denne tolkningen av at figuren(e) 

representerer gudinnen Artemis er siden fulgt av flere, deriblant Diane Apostolos-Cappadona, 

som mener begge figurene viser gudinnen.
293

 Christiansen mener den nederste kaméen viser 

en Artemis, den andre en Minerva eller en slank Mars. Jeg tolker begge som Artemis, eller 

den øverste som Athena og den nederste som Artemis. 

Slik mener jeg at Lemme-figuren blir et slags bindeledd mellom Judith i Oslo, med disse to 

kaméene, én med et mer eller mindre identisk symbol som i håret på Oslo-bildet, og en annen 

som er svært lik en av de stående mini-figurene på armbåndet til Judith halshugger 

Holofernes i Uffizi’ene. Dette kommer i tillegg til at de to Judith’er i Oslo og Lemme er kledd 

i nesten den samme, røde kjole. Mens Oslo-Judith er tilskrevet Orazio (eller av et mindretall, 

Artemisia,) er Lemme-figuren er noe mer omstridt og problematisk, men av flere tilskrevet 

Artemisia, noe jeg følger. Uffizi-Judith er som nevnt tidligere sikkert tilskrevet Artemisia.  

Det er ikke unaturlig at kunstner (eller oppdragsgiver) fremstiller både Minervas hode, og en 

mini-figur av Artemis som smykkesymboler i en og samme Judith-fremstilling som i Lemme. 

De sterke og uavhengige gudinnene Athene/Minerva og Artemis/Diana har svært mange 

likhetspunkter, og fremstillingene av de to vil kunne styrke hverandre, og styrke myten om 

Judith som den dydige enke, som befrir sine landsmenn fra en stor, ytre fiende.  Både 

Athena/Minerva og Artemis/Diana er jomfruer som verger sin dyd, Artemis så sterkt at hun 

dreper Akteion som har sett henne naken, et yndet motiv også i 1600-tallets kunst. Begge er 

kvinner som med klokskap og list overmanner sine fiender.
294

  



80 

 

 Artemisia har selv malt to Diana-fremstillinger, som siden er tapt.
295

 Det er dessuten verd å 

merke seg at Artemis, foruten å være den gamle gudinnen for jakt, månen og dyr, også var 

prototypen for Jomfru Maria, som er en viktig del av forståelsen av Judith-myten alt fra 

middelalderen til renessansen.
296

 Athena og Artemis-sammenhengen i påkledning og smykker 

i andre verk, også av Artemisia Gentileschi, går tilbake til Donatellos fremstilling av Judith i 

Firenze, påpeker Diana Apostolo-Cappadona, som viser til at Donatellos Judith-skulptur er 

kledd i militærutstyr som ble brukt av Medici-hoffet på denne tiden, og viser til det tunge 

kjedet rundt Judiths hals som en aegis (Athena kledd som Athena Parthenos, jomfruen 

Athena), og med et tydelig armbånd på høyre hånd.  Hun viser hvordan Athena-myten blir 

understreket i påkledning og pynt (symboler) fra Donatello, og disse klassiske referansene 

fortsatte gjennom Michelangelos klassiske sitater og siden med direkte referanse i Vasaris 

Judith-fremstilling.
297

 Vasari er den første kunstner som tydeligst har inkorporert kaméen i 

Judith-temaet, mener hun, mens Artemisia «transports this ornament to its highest artistic 

presentation».  Kaméene ble tradisjonelt brukt for å karakterisere den som bærer smykket, og 

som en amulett eller talisman.
298

  

Over er det etablert en klar sammenheng både i den omfattende smykkebruken og i 

symbolene mellom Judith-fremstillingene i Oslo, i Lemme-samlingen i Roma og Artemisias 

sikre verk, Judith dreper Holofernes i Uffizi’ene.  Hvordan forholder disse smykkene seg i 

forhold til Judith og tjenestekvinnen i Pitti-museet, som vi også vet med sikkerhet at 

Artemisia har malt? 

I Pitti-verket (Ill.43 b og c) er også Judith utstyrt med en hårkamé med symbol.  Den lyse 

mannsfiguren mot en sort bakgrunn er også innsatt i en gullinnfatning, i et noe forskjellig 

mønster fra Oslo- og Lemme-bildene.  Men bruken av et åpenbart symbol minner både om 

Judith i Oslo, i Lemme-samlingen og i Uffizi’ene. Og i likhet med Judith i Uffizi er Pitti- 

maleriet helt sikkert tilskrevet Artemisa. I Pitti hadde Judith-figuren også opprinnelig et 

armbånd på høyre hånd, viser røntgenbilder. Dette armbåndet ble siden ble overmalt, trolig av 

kunstneren selv.
299

 

Figuren i Pitti- hårsmykket er tydelig en mann, som står med relativt brede ben, med en lanse 

i en hånd og et skjold i den andre. Han er tidligere tolket på flere måter, av Garrard som en 

David, eller St. Georg,
300

 andre ser en Mars eller Perseus. Perseus myrdet Medusa for sin 

tvillingsøster, Athena/Minerva, og dette forslaget gir derved en sammenheng og et bindeledd 

mellom den Medusalignende masken på sverdpommelen og hårsmykke. Det gir samtidig et 
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bindeledd mellom smykkebruken i denne Judith-fremstillingen med Judith-maleriene i Oslo 

og i Lemme-samlingen. Det kan også knytte forbindelser til senere Judith-fremstillinger av 

Artemisia, som gjentar bruken av store skjold i Judith og tjenestekvinnen i Capodimonte og 

Cannes.
301

 Skjoldet minner om skjoldet med Medusa-hodet i Artemisias fremstilling av 

Minerva, som omtalt tidligere (Ill.26), hvor jo skjoldet er en naturlig del av Minervas 

attributter. 

Artemisias verk av Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i Detroit (og replikkene i 

Capodimonte og Cannes) (Ill. 44 og 45) har også vakre hårsmykker, som en form for tiara. I 

formen kan den minne om en halvmåne, som er en av attributtene til Artemis.  Garrard nevner 

ikke dette hårsmykket spesifikt som et Artemis-attributt her, men spekulerer interessant over 

om den spesielle skyggen over Artemisias ansikt i Detroit-verket kan vise til den 

oppadstigende måne som et Artemis-attributt, kanskje som en spesiell inspirasjon fra hennes 

gode bekjente Galileo Galilei, understreker hun.
302

  

Orazio bruker bare unntaksvis smykker og rene symboler i sine mange rene religiøse verk, før 

han arbeider som hoffmaler i England helt på slutten av sin karriere.
303

 Det er ett unntak i 

Judith-fremstillingene som er interessant, fordi Orazio i Wadsworth-Judith bare viser 

antydningen av et armbånd, nesten helt skjult i oppbretten på den langermete underkjolen (Ill. 

i smykketabellen s.76). Det lille du ser av armbåndet her ligner i fasongen Artemisias svært 

synlige armbånd i Uffizi-Judith, der det helt opplagt har vært et hovedpoeng å «peke mot» 

armbåndet, også ved hjelp av en helt spesiell blodfontenene fra Holofernes’ nakke, som ender 

i bittesmå dråper i en bueform rett ned på armbåndet.
304

 (Se ill. i smykketabellen og Ill.43 a). I 

Orazios verk i Wadsworth virker det derimot som om hensikten er å skjule det, og bare vise 

en antydning, i det du heller ikke kan se noen symboler.  Årsaken til at han så sjelden brukte 

smykker i sine verk, kan man spekulere over. Kan han ha fulgt Trent-konsilets anvisninger 

mer bokstavelig enn datteren, eller kan det ha med oppdragsgivernes ønsker eller 

forventninger å gjøre?
305

  

Sverdet Judith bruker, er i følge Judiths bok ikke hennes eget, men Holofernes’ sverd som 

henger ved sengestolpen. Det er blitt tolket som ekstra ydmykende for den steile 

krigsherren.
306

 Får dette betydning for vår måte å tolke den Medusalignende masken ytterst på 

sverd-pommelen på?  Det bør i alle fall drøftes, og følgende symbolbruk er tenkelig: Sverdet 

har et Medusa-hode, som et tegn på storhet hos Kongen fra Assyria. Det at Judith nettopp 

bruker Holofernes’ eget sverd mot ham, forsterker både kraften og ydmykelsen i dette drapet 
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hun gjør, for å redde sitt land og sine landsmenn. Da viser også en Perseus i Judiths 

hårsmykke at hun har Perseus’ krefter mot Holofernes, og bruker sin styrke mot fienden 

akkurat slik Perseus brukte sin kraft, og drepte Medusa. I sin omtale av det skrikende hodet, 

mener Garrard at det kan dreie seg om en «talisman of the positive Medusa who apparently 

survived into the Renaissance in gems and jewellery». Men hun minner også om Caravaggios 

skrikende Medusa-hode på skjoldet som den gang som nå fantes i Medici-samlingen i 

Firenze.
307

  Masken kan enten være et eksempel på den grusomme overmakten, eller en 

«gorgoneion».
308

  

              3.2.1 Drøfting av smykker og symboler  

Smykkene i Oslo har sterk likhet med smykkene til Judith-maleriet i Lemme-samlingen, og 

tyder på en sammenheng. Jeg har også vist at det har en sammenheng med alle smykkene i 

Artemisias øvrige Judith-fremstillinger. Hårsmykket i Oslo kan tolkes som en Athena, som 

passer godt med Judith-myten. Et nær identisk symbol pryder også Lemme-Judith, og her er 

et annet, lignende symbol som jeg tolker som en Artemis svært likt de dansende skikkelsene i 

armbåndet på Artemisias fremstilling av Judith i Uffizi’ene. Denne Judith-figuren er dermed 

prydet med både Athena og Artemis-symboler, som begge har fellestrekk med Judith-myten, 

og alle tre ble sett på som forløpere for Jomfru Maria. Smykkebruken minner også om 

Artemisias sikre Pitti-maleri.  I Artemisias senere fremstillinger av Judith i Detroit (Ill. 7) 

Capodimonte (Ill.8) og Cannes (Ill.9)
309

 har hun tatt med flere fortellende symboler, som 

peker til gudinnen Artemis. 

Et argument mot at symbolsmykket «beviser» Artemisias kunstnerskap i Oslo, er at det kan 

være et lån, det kan også ha vært farens idé fra begynnelsen, eller han kan være blitt inspirert 

av datteren. Men da er dette i tilfelle det eneste helt tydelige eksempel av så sterk symbol- og 

smykkebruk, som han så forlater i all sin øvrige religiøse kunst de neste 10-15 årene. Orazios 

maleri i Wadsworth Atheneum er kanskje eneste unntak, fordi vi ser antydningen til et 

smykke gjemt bort bak Judiths høyre erme. Det lille man ser er lignende ovaler til Artemisias 

armbånd i Uffizi´ene, uten detaljer eller symboler. Men mens Artemisias smykke er 

demonstrativt plassert for å bli vist frem, er Orazios smykke like demonstrativt skjult. 

Årsaken kan man spekulere over.  Det kan være at dette armbåndet er brukt bevisst for å vise 

en sammenheng med Artemisias Judith-bilde som nå henger i Uffizi-galleriet, og som ble 

ferdigstilt i Firenze i 1616/18 eller i Roma etter at hun dit i 1620.
310

   Alle Artemisias Judith-
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fremstillinger på nær ett har altså ett eller flere smykker, hvorav flere med symboler. Unntaket 

her er den første representasjonen av Judith dreper Holofernes i Napoli. 

  Symbolbruken i Oslo har altså en sammenheng med samtlige av Artemisias Judith-smykker, 

som tyder på at denne fortellerstrategien er så bevisst gjennomført at det må kunne regnes 

som en del av hennes visuelle vokabular.  I utgangspunktet er ikke det viktigste med 

hårkaméen i Oslo hva symbolet betyr, men bruken av smykket som en forsterker for figurens 

virtù som blir presentert, i en fortellerstrategi som er helt typisk for Artemisia, og utypisk for 

Orazio. Selv om det kan være usikkerhet rundt tolkningen, synes det trolig at de fleste viser til 

henholdsvis Athena og/eller Artemis, begge med en sterk tilknytning til Judith-myten i 

fremstillinger helt fra middelalderen, slik Apostolos-Cappadona har vist med andre av 

Artemisias Judith-smykker. (Hun har ikke behandlet Oslo-bildet). Garrard, som heller ikke 

har skrevet nærmere om hårsmykket i Oslo, var som nevnt den første som foreslo at Artemis-

figuren på armbåndet i Uffiziene var en form for signatur. Det er en spennende tanke, men 

uansett om det er en signatur eller om kunstneren bare brukte symbolene som en forsterkning 

av Judith-myten, er sammenhengen og særlig den bevisste fortellerstrategien i smykke- og 

symbolbruken i alle de øvrige Judith-verkene av Artemisia påfallende.  Jeg mener derfor at 

det er et sterkt argument for at Artemisia kan ha malt eller vært med på å male Judith i Oslo. 
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3.3 Susanna i Pommersfelden og Judith i Oslo 

Etter sammenligningen med Judith-verkene velger jeg til slutt å sammenligne med Artemisias 

Susanna og de eldre, sikkert utført i Roma i 1610, som et fast holdepunkt (Ill. 51).  For selv 

om man i tilskrivning helst skal sammenligne verk innen samme tema, slik jeg har gjort, gjør 

usikkerheten rundt dateringen av Judith-verkene det interessant også å se nærmere på en av de 

andre, sterke kvinnene i Artemisias religiøs/historiske verk, som er sikkert datert. Susanna er 

det første kjente, signerte maleriet som et stort flertall attribuerer til Artemisia, og derfor et 

godt utgangspunkt i en attribusjonsdebatt.
311

 Samtidig er verket satt i sammenheng med 

Artemisias dramatiske livshistorie, selv om det ble laget før hun ble voldtatt i 1611, og den 

etterfølgende rettssaken i 1612. 

Susanna og de eldre er et oppsiktsvekkende verk om den unge kvinnen i bibelhistorien
312

 og 

et spesielt bilde innen Gentileschi-forskningen. Både på grunn av dets særlige kvaliteter, 

karakterisert gjennom en stor grad av naturalisme og – ikke minst – en psykologisk 

innsiktsfull nytolkning av den bibelske fortellingen i tilleggene til Daniels bok i de apokryfe 

skrifter.
313

 Susanna får beskjed av de to gamle mennene som overrasker henne mens hun 

bader, at hun må føye deres lyster, ellers ville de si at hun har hatt sex med andre.  

Verket er overraskende naturalistisk i forhold til samtidens idealiserende kunst. Hun er en 

ekte kvinne av kjøtt og blod, med litt runde former, naturlige bryst, og kastanjeblondt hår som 

er samlet i nakken og kastes ned over og foran den ene skulderen. 
314

 De to mennene danner 

en klar trekantkomposisjon på toppen av bildet, og kroppene deres går så mye i ett at de kan 

oppfattes som et plutselig, truende uvær mot himmelen, etterat de er blitt enige om 

sammensvergelsen mot henne.
315

 Komposisjonen er fast oppbygget med en rekke parallelle 

vertikale og horisontale linjer, både gjennom kroppsdeler og den antikk-inspirerte 

balustraden, og samtidig ser vi et spill av avrundinger som gjentas i et rytmisk mønster; se for 

eksempel linjen i Susannas runde lår som korresponderer med den runde ryggen og bakhodet 

til den ene av overfallsmennene.  Disse komposisjonselementene med en fast 

trekantoppbygging og samtidig bruk av rytmisk gjentatte mønstre er svært typiske for Oslo-

Judith, som vist til i verksanalysen, og var typiske både for Orazio og Artemisia.
316

 Susannas 

vridde stilling i tilnærmet dobbel contraposto viser hvor utilpass hun er i denne situasjonen, 

og det går en diagonal kraft som høyner dramatikken i to linjer trukket fra Susannas knær opp 

gjennom hver av de to mennenes halvt skjulte ansikter.
317

 Følger du blikkretningene i verket, 

ser Susanna ned og ut av bildet i åpenbar frykt for hva som kan skje, det forsterker også 
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diagonalen i bildet. Den ene gamle mannen ser begjærlig på henne, rødmusset opprømt gjør 

han hysj-tegn for å skjule deres hemmelige overfall, og Susannas skrik blir overdøvet av de to 

eldste (Susanna 13:24). Alle de aktive, utstrakte hendene taler sitt klare språk, særlig 

Susannas avvisende gester, og samlet danner hendene en tydelig sirkel i øvre del av 

billedflaten.  Midt i denne ringen, mellom de to ansiktene på de gamle mennene, er det et 

mørkt lite hull, som også tidligere vist til midt i Oslo-bildet. Bruk av gester ser vi også i den 

viktige hånden på tjenestekvinnens skulder i Oslo. 

Kan den lille, hvite skjortesnippen som stikker frem nokså midt i den runde ringen av hender i 

øverste del av bildet, bevisst være formet som en fugl med vinger? Den kan være laget slik 

som et tegn eller symbol på en gudommelig inngripen, slik at vi som betraktere vet at hun har 

et håp om hjelp, selv om det ser svart ut akkurat i dette sceneøyeblikket. Men som vi vet 

ender historien godt, med Guds inngripen i det han får Daniel på banen.
318

 Et slikt symbol er 

typisk for Artemisias fortellerstrategi, og kan således minne om bruken av symboler i 

smykker, som for eksempel i Oslo-bildet.  

Både komposisjon og fortellerstrategi binder disse to verkene sammen. Selv om det er to 

forskjellige motiver, ser jeg særlige likhetstrekk mellom Susanna i Pommersfelden og Judith i 

Oslo.  Dramaet er sterkt til stede i begge verk, på en til dels underforstått måte, det er både 

aksjon og reaksjon, og begge bildene har en dobbelthet i den sterke psykologiske skildringen. 

«No other artist had interpreted the psychological dimension…in such an effective format» 

skriver Mann om Susanna (min kursivering). Dette trekk alene er langt fra farens 

fortellermåte, sier hun.
319

 Og det er her jeg ser et tydelig fellestrekk med Oslo-Judith. Vi ser 

både Susannas og Judiths indre reaksjon i denne fortellerstilen, slik også Palmer har sett 

tidligere. Betrakteren kan leve seg inn i Susannas doble redsel, enten må hun gå med på sex, 

ellers risikerer hun falske anklager - som kan bety dødsstraff med steining. I likhet med 

Susanna, men ikke så sterkt, er Oslo-Judiths kropp også vridd, med midtkroppen helt frontal, 

høyre side med sverdet peker i en retning, og venstre skulder, hodet og blikkretningen er 

snudd den andre veien, mens hun legger hånden i en talende gest på tjenestekvinnens skulder. 

Vi kan se en viss dobbelthet med tydelig styrke, stolthet og verdighet i denne staute figuren 

med sverdet, som har reddet sitt folk, men samtidig viser en ettertenksomhet i det hun ser 

tilbake på Holofernes’ avkuttede kropp. 

Lyset i Susanna er typisk chiaroscuro – et klart caravaggisk trekk, og det faller (uvanlig nok) 

ovenfra høyre, og skaper lysrefleksjoner, klare mørke skygger og flere fine skyggenyanser 
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som former Susannas runde kropp. Vi kan se av himmelen at vi er ute i dagslys, i motsetning 

til i Oslo der scenen utspiller seg om natten, inne i teltet, men lys- og skyggebehandlingen har 

flere fellestrekk.  Behandlingen av det hvite draperiet over låret, med gråsorte skygger, er 

tidligere sammenlignet med (silke)sjalet til tjenestekvinnen i Oslo (Ill 53 a og b). 

Fargekombinasjonen minner om Oslo-paletten. Behandlingen av den gulbrune kappen til den 

ene mannen, med nokså bløte folder med mørk skyggelegging, er ikke ulik den gulbrune 

(ull)kjolen til tjenestekvinnen. Og særlig er den skallete mannens blå erme som titter frem 

under kappen som nevnt svært likt det blå ekstra-ermet hos tjenestekvinnen i Oslo(Ill.52 a og 

b). Hendene og gestene er svært betydningsfulle i Susanna, slik jeg også har påpekt at særlig 

Judiths gest på tjenestekvinnens skulder er det i Oslo. Men denne hånden i Oslo synes jeg er 

et lite mysterium, fordi jeg ikke finner noen helt like hender i resten av Oslo-verket, og heller 

ikke at den er åpenbart lik andre verk hos far eller datter. Kanskje kan den minne noe mer om 

Susannas venstre hånd, enn de andre hendene i Oslo-verket, og også om hånden den 

samtidige kunstneren Dumostier har tegnet av Artemisias hånd.
320

 

Judiths ansikt i Oslo kan i utgangspunktet minne både om farens og Artemisias 

kvinneportretter, fordi de også hadde mange fellestrekk. Men de er også forskjellige, som 

nevnt i sammenligningen av samtlige Judith-verk tidligere, og hverken Orazios sikre eks-

Colnaghi Judith eller Judith i Wadsworth Atheneum/Vatikanet har ansikt eller uttrykk som 

ligner på Judiths ansikt og uttrykk i Oslo. Den fysiske typelikhet er mer overbevisende når du 

sammenligner de sikre Artemisia-verkene som Susanna og de senere verkene som Kvinne 

spiller lutt trekk for trekk med Oslo-bildet. Særlig er den kraftige halsen og haken, men ikke 

minst den karakteristiske «Artemisia-nesen» typisk, med den lille runde tuppen på den nokså 

kraftige oppstoppernesen. Det betyr ikke at jeg sier at Oslo-bildet er et selvportrett eller 

selvrepresentasjon, og jeg har heller ikke i denne oppgaven kunnet gå dypt inn i en slik 

diskusjon, selv om det er berørt tidligere. (Det er også rent teknisk vanskelig å male et 

selvportrett i profil fra et speil.) Men jeg synes det er på sin plass å understreke disse 

likhetstrekkene. 

 Susannas ansikt med de tynne øyenbrynene, den karakteristiske nesen og den halvåpne 

munnen som i affekt eller i bønn, samt det rødblonde håret som flommer ned i krøller over og 

bak den ene skulderen, minner om Oslo-bildet, der de samme rødblonde krøllene løser seg 

opp over den venstre skulderen.  Behandlingen av Susannas ansikt og nakne hud minner om 

porselenshuden med rødlige kinn hos Judith i Oslo.
321

 Skyggeleggingen i nyanser på huden er 
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påpekt som særlig fremragende i tidligere forskning.
322

 Judith er fullt påkledd, så vi kan ikke 

se den samme mestring av naturalisme i nakenhet, men skyggeleggingen av Oslo-Judiths 

bryst i utringningen tyder på en forståelse av at det ene brystet blir presset litt til siden av den 

ene armen, en detalj som kan minne om Artemisias blikk for kvinnekroppen, som vi ikke ser 

så overbevisende i Orazios øvrige kunst. Men se også på en interessant detalj, som jeg ikke 

har sett akkurat slik i noen av de andre Gentileschi-bildene, og det er heller ikke påpekt 

tidligere hverken hos Judith- eller Susanna: Den karakteristiske sterke, lille ovale skyggen 

over både Judiths og Susannas ene øye – nesten som om de går i svart, slik jeg har vist til i 

verksanalysen. Denne maletekniske detaljen har bidratt til å ytterligere åpne mine øyne for 

Artemisias mulige kunstnerskap i  Oslo-Judith (Ill. 52 a og b). 

Sammenligningen med Susanna tyder også på at Artemisia var fullt i stand til å gjennomføre 

en så stor komposisjon som Oslo-Judith i perioden fra 1610. Noen tekniske problemer ved 

komposisjonen, som omtalt Judiths venstre arm, kan tyde på at teknikken al naturale ikke er 

helt ferdig utlært, slik vi ser i Napoli-Judith, og tidligere i Lemme-bildet. 

 3.3.1 Oppsummering av sammenligning mellom Susanna og Oslo-Judith  

Det er viktig som tidligere påpekt å ta alle mulige forbehold når det gjelder stilanalyse, ikke 

minst faren for et subjektivt syn i forbindelse med attribusjonsstudier.  Men som vist er det 

nettopp stilanalyse som ofte blir brukt i tidligere forskning i forbindelse med attribusjonen i 

Oslo. Og siden jeg ikke har sett noen detaljert sammenligning mellom Oslo-verket og 

Artemisias første, kjente verk før, mener jeg det har en hensikt her. Både i ansiktsformen og 

trekkene, i maleteknikken med den røde gløden i ansiktet og det blonde lange håret som 

bølger seg ned over den ene skulderen, og ikke minst i den nyanserte fortellermåten som viser 

en indre reaksjon på en ytre hendelse, minner Susanna og Oslo-Judith om hverandre. 

 

 

 

 

 

 



88 

 

3.4  Datering 

Som omtalt i kapittelet Tidligere forskning (2.2) er det uenighet om dateringen av flere Judith-

verk både av far og datter, og en innbyrdes datering og særlig spørsmålet om innbyrdes 

rekkefølge i en del av verkene er betegnet som et uløselig puslespill eller minefelt av 

ekspertene.
323

   

Dateringen av Oslo-verket har variert mellom 1608-09 til 1616, som vist i en oversiktstabell 

tidligere. Jeg blir nødt til å begrense dateringsdiskusjonen, men vil kort drøfte i hvilken grad 

tilskrivningsspørsmålet får innvirkning på datering av Oslo-bildet. Som beskrevet i «Tidligere 

forskning» er de fleste enige om at Oslo-Judith er laget i Gentileschi-verkstedet i Roma mens 

far og datter arbeidet sammen, mellom 1608/09 og 1612. De fleste har siden 1950-tallet 

sammenlignet verket først og fremst med Orazios David med Goliats hode i Spada-galleriet 

(ca 1610), eller David dreper Goliat i Dublin, som er datert noe tidligere. Lenge fulgte 

Nasjonalgalleriet Sterlings og siden Bissells datering til 1611, siden er åpenbart Christiansens 

senere datering (2001) fra 1608-09 fulgt. Alle dateringer baserer seg på stilanalyser, og at det 

er Orazio som er kunstneren. Jeg vil påpeke at tilskrivningsdebatten vil kunne få en viss 

betydning for dateringen, fordi en datering basert på stilanalyser er avhengig av hvem du 

sammenligner med. Hvis man går ut fra at verket er laget mens begge arbeidet sammen i 

Roma, er det selvsagt ikke så store forskjeller i dateringen i forhold til om verket er tilskrevet 

far eller datter, siden de malte likt på denne tiden. I begge tilfeller er det relativt få 

sammenlignbare sikre verk, men et ytterligere problem er at det er påvist at især Artemisia 

ofte skiftet stil. 

En konservering av Oslo-Judith, især en rensning, vil kunne gi et riktigere 

sammenligningsgrunnlag som kan være interessant i senere forskning. Slik verket fremstår i 

dag følger jeg dateringen mest trolig til far og datters felles verkstedtid i Roma. Flertallet 

regner Orazio som kunstneren, og har i sammenligning med hans eks-Colnaghi-Judith pekt på 

at den mer stabile komposisjonen i Oslo tyder på at dette er et senere verk. Papi påpeker at 

eks-Colnaghi mest trolig er laget i 1612, på grunn av inskripsjonen bak på bildet, som er 

overbevisende satt i sammenheng med bildet som ble meldt stjålet under rettssaken mot Tassi 

i 1612.
324

 Det kan også være laget noe før rettssaken, og skal man følge tidligere forskning er 

dermed en datering mellom 1608/09 og 1611/12 naturlig, avhengig av når man daterer eks-

Colnaghi-verket. Men dersom Oslo-verket er laget av Artemisia, får man også andre verk å 

sammenligne med. Da er jeg enig at verket følger etter Lemme-Judith, som jeg mener er en 
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Artemisia (1607-10) og Susanna (1610) - og som nevnt med visse komposisjonelle fellestrekk 

til Judith dreper Holofernes i Napoli, som flertallet mener er malt av Artemisia omkring 

1612. Da blir en mest sannsynlig datering for Oslo-Judith 1610-12.  

De videre tekniske undersøkelsene og senere forskning kan gjøre dateringen sikrere. 
325

 En 

tilskrivning til Artemisia vil først og fremst forskyve dateringen noe lenger frem i tid, både i 

forhold til Lemme-Judith men i sær i forhold til Susanna-verket, som vi kan regne som sikkert 

datert.  Kan verket også være malt senere? Jeg har merket meg at noen av Orazios verk som 

tidligere ble datert til 1610-tallet, nå er overbevisende datert til etter 1620.
326

 Dersom 

Artemisia er kunstneren, har jeg også vurdert å datere verket senere enn 1612, og faktisk i 

overgangen til eller tidlig i hennes Firenze-tid (fra 1613). Dette baserer seg først og fremst på 

at tidligere forskere som nevnt har påpekt at Artemisia ofte skiftet stil, og på Gregoris teori fra 

1984 om at man i fremtiden kanskje ville finne at Artemisia malte mer bevisst likt sin far også 

i senere perioder.
327

 I det tilfellet kan man spekulere over om Lemme-Judith, som i dag 

dateres av flertallet til 1607-10, på grunn av lysføring som i Caravaggios tidligste verk og den 

enkle komposisjonen, kan være en bevisst «arkaisering» og tilnærming til den så ettertraktede 

Caravaggio-stilen i Firenze. Da kunne også Oslo-Judith kunne være i samme kategori, malt i 

Artemisias aller første Firenze-tid.  I dette tilfelle ville bruken av de to like kjolene i Pitti og i 

Oslo, og de helt sammenlignbare smykkene både i Lemme, Oslo og Uffiziene, samt likheten 

til Pitti-Judith bli enda mer forståelig. Det skal ytterligere forskning og trolig funn av flere 

Artemisia-verk til for å underbygge dette, men jeg nevner dette fordi det stadig er flere 

ubesvarte spørsmål, særlig i forholdet mellom Lemme-Judith og Oslo-Judith.  

Spørsmålet om hvilket som er det første bildet i rekken av de lignende og mest omstridte 

Oslo-Judith, Orazios eks-Colnaghi-Judith og Pitti-Judith er ekstra komplisert, og jeg må nøye 

meg med å antyde en mulig løsning. I det store og hele følger jeg Papis siste oppsummering 

av samtlige Judith-verk som vist tidligere, bortsett fra at jeg mener at Pitti-Judith trolig er 

malt etter Oslo-Judith på grunn av «the more heavy-lidded physiognomy of Judith» og løsere 

penselstrøk, slik Mann påpeker.
328

 Jeg tror som flertallet at Orazios eks-Colnaghi-Judith er 

det første av disse tre lignende verkene (trolig noe før 1612), så følger Oslo-Judith med en ny 

og åpnere form for komposisjon, kanskje med forsøksvis større endringer i bakgrunnen som 

siden er overmalt, og siden Pitti-Judith (her følger jeg langt datering til 1618/19, og Manns og 

tidligere Gregoris forslag om at Pitti synes å være basert på trekk både fra eks-Colnaghi-

Judith og Oslo-Judith.  Jeg følger også enigheten om at Uffizi-Judith skal dateres til slutten av 
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Artemisias Firenze-opphold og trolig ble fullført i Roma (1620),
329

 og likeledes en datering 

senere på 1620-tallet for Orazios Wadsworth-Judith. 
330

 De øvrige Judith-verkene til 

Artemisia er det liten diskusjon om: Napoli-Judith ca 1612/13,
331

 Detroit-Judith ca 1625-

27,
332

 de to lignende replikkene, Judith i Cannes ca 1640-45 og Museo di Capdodimonte ca 

1645-50.
333

  

                    3.4.1 Oppsummering om datering 

En datering vil i utgangspunktet kunne ha en viss betydning i forbindelse med tilskrivning, 

siden en datering på stilistisk grunnlag avhenger av hvem man sammenligner med. Dersom 

man mener det er Orazio som er kunstneren i Oslo, har Christiansen datert bildet så tidlig som 

1608-09, og flere med Bissell har tidligere datert det til 1611. Jeg mener som flere at Oslo-

verket må regnes fullført etter Orazios eks-Colnaghi-Judith, som senest  kan dateres1611/12.  

Dersom Artemisia er kunstneren, kan man sette en tidligste grense fra Artemisias første sikre 

verk, Susanna (1610) og Lemme-Judith (1607-10), trolig noe før Napoli-Judith fra 1612. Slik 

blir en datering ca 1610-12 mest sannsynlig. 
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DEL 4: ENDELIG OPPSUMMERING OG 

KONKLUSJON 

Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i Oslo er usignert, tilskrivning har vært 

omstridt, oppdragsgiver og produksjonssted er ukjent. Proveniens har i Nasjonalgalleriets 

kataloger kun vært ført tilbake til 1895. Verket kom som en Caravaggio til NG i 1945, og var 

siden 1951 tilskrevet Gentileschi (Orazio eller Artemisia), i nyere tid tilskrevet bare faren. 

Denne oppgaven har tatt sikte på å forsøke å komme med ny kunnskap om verket og dets 

historie, og hvis mulig foreslå noen nye argumenter i attribusjonsdebatten.      

I denne oppsummeringen vil jeg i all korthet gjennomgå hva jeg ville med oppgaven og 

hvilke undersøkelser jeg har foretatt, før jeg svarer på de opprinnelige spørsmålene i 

problemformuleringen. Siden regner jeg kort opp hva som er nytt og hvilke indisier som er 

kommet frem i forhold til en tilskrivningsdebatt, før jeg konkluderer. 

Oppgaven har fra begynnelsen av vært klart verksorientert. Jeg har ønsket å gå så konkret som 

mulig til verks og mest mulig inn i og bak selve bildet, for å få en nærmere forståelse av 

verket – uansett om det var mulig å komme med et klart svar på tilskrivning. Til det har jeg 

brukt de mest klassiske metodene i faget, med formalanalyse, motivstudier og komparativ 

analyse. En viktig del av bakgrunnsmaterialet har vært å se på attribusjonsfaget generelt, som 

er et av de eldste og mest omdiskuterte verktøy i kunsthistorien.   

Først og fremst har jeg brukt øynene – og sett på nytt både på Judith i Oslo, og flest mulig av 

de øvrige Judith-skikkelsene i Gentileschis andre verk. Gjennom et fruktbart samarbeide med 

Nasjonalgalleriet har jeg fått anledning til å nærstudere verket mens det har gjennomgått  

omfattende tekniske analyser, som har brakt frem nytt materiale. 

Ved siden av selve verksanalysen er andre undersøkelser omkring verket grunnleggende i 

oppgaven. Jeg har forsøkt å følge bildet lenger tilbake i historien gjennom å se på 

proveniensen, med forskningsmateriale som viser 75 år lenger tilbake i tid. Gjennom 

forskningshistorien har jeg kunnet følge tidligere forskeres funn og ulike tolkninger, som jeg 

har sammenfattet i deres forskjellige argumenter, og sett på hva de kunne enes om, og hvor de 

har vært uenige. I tillegg til å se på verkets resepsjonshistorie har jeg brukt Wolfgang Kemps 

resepsjonsanalyse, som har vært nyttig i forhold til en motivanalyse for å finne frem til et 

mest mulig nøyaktig sceneøyeblikk verket er hentet fra. Bakgrunnen for en slik motivanalyse 
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har jeg først funnet gjennom å gå grundig gjennom utviklingen av Judith-mytens ikonografi, 

for å sette Gentileschis billedløsninger inn i en bredere sammenheng.  I den sammenheng har 

jeg så forsøkt å finne ut mer om Judiths røde kjole ved hjelp av spesialister i draktbruk i 

kunsthistorien – og ikke minst de rike smykkene – især hårsmykket med et symbol. Videre 

har jeg sammenlignet både helheten, motivvalget, Judith-skikkelsen, uttrykket og den fine 

dekoren med a) samtlige av far og datter Gentileschis Judith-verk, og b) med andre bilder 

klart tilskrevet Orazio eller Artemisia. Siden det er få sikre verk og stor diskusjon om 

tilskrivning og datering, har jeg også sammenlignet med Artemisias sikre verk Susanna og de 

eldre, signert og datert 1610. I den visuelle analysen har jeg tilslutt drøftet datering og ulike 

argumenter fra tilskrivningsdebatten i tidligere forskning, samlet i særlig tre argument-typer 

om 1) komposisjon og formalanlyse, 2) bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler og 

Judiths uttrykk, og 3) fortellerdetaljer som smykker og dekor.  

Hva har dette så ført til? 

 

4.1 Oppsummering av funn og indisier 

Jeg har forsøkt å bringe frem nye elementer i denne oppgaven.  

For å regne opp i all korthet:  

Proveniens: Jeg har funnet at nyere forskning i Italia har ført proveniensen ytterligere 75 år 

tilbake i forhold til det som har vært kjent i Norge, til 1817. Av dette har det vært mulig å 

finne ut hvor tynt grunnlag den første tilskrivelsen til Caravaggio var. Det har også vist verket 

som en av perlene i Scarpa-samlingen. Den gamle billedteksten som fulgte bildet forteller  

noe om hvordan betraktere oppfattet verket helt i begynnelsen av 1800-tallet: Judith og 

tjenestekvinnen så tilbake på Holofernes’ døde kropp. Det kan også være grunnlagt på en 

eldre beskrivelse. I tidligere forskning ble det spekulert over om verket kunne ha hatt en 

annen bakgrunn med Holofernes’ døde kropp bak i høyre del av bildet. Nasjonalgalleriet tok i 

2012 for første gang røntgenbilder av verket. Disse er vanskelige å tolke, men viser noen 

lysere pletter som enten kan stamme fra en tidligere overmaling av et brukt lerret, eller mulig 

overmaling av en bakgrunn. Denne overmalingen ble åpenbart foretatt av kunstneren selv. 

Dagens bakgrunn med det grønne draperiet er laget som det siste i verket. Hva ville en visshet 

om at det opprinnelig var en annen bakgrunn egentlig bety? Selv om man gjennom senere 

undersøkelser finner nærmere bevis for generalens kropp i bildet, ville det ikke gi noen klar 
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tilskrivning til far eller datter. Man ville kunne argumentere med at Orazio kanskje ville 

overmale verket fordi det ble for dramatisk og blodig for hans smak, og for Artemisia at hun 

prøvde seg frem med flere dramatiske elementer slik hun har gjort i de to blodige 

drapsscenene, men så bestemte seg for en mer psykologisk tolkning som vi også har sett hos 

henne i Pitti og en serie andre Judith-verk.  Men tegnene på overmaling gir derimot 

opplysninger om at det kan ha vært gjort større endringer underveis i komposisjonen, som kan 

tyde på at dette verket er det første av denne typen. 

Ytterligere forskning rundt proveniens ut fra de foreliggende spor hentet frem i denne 

oppgaven vil være interessante, uten at det nødvendigvis til slutt forteller sikkert om det er far 

eller datter bak verket.  

Verksanalyse: Nytt i verksanalysen er beskrivelsen av en mulig overmalt gjenstand nede i 

bildets høyre del. (Nedenfor det grønne draperiet.) Undersøkelser især i klart sidelys viser at 

det er en tydelig avgrenset gjenstand eller liten figur nederst i hjørnet, som ikke er drøftet 

tidligere. Det ser ikke ut til å være en skade, og har en tydelig form. Gjenstanden kan tolkes 

som en maske eller en hjelm, kanskje Holofernes’ egen som kan være overmalt eller forsøkt 

rettet på.  Her vil videre tekniske undersøkelser ved Nasjonalgalleriet kanskje komme 

nærmere et svar. Satt i sammenheng med mulige tolkninger av røntgenbildene som vist over, 

tyder denne gjenstanden også på større komposisjonelle endringer underveis i verket, og 

støtter antagelsen om at det er det første av sin type.  Heller ikke denne gjenstanden vil kunne 

peke klart i retning av Orazio eller Artemisia som kunstnere i Oslo, men vi ser av Artemisias 

øvrige produksjon at hun har brukt flere symboler på generalens krigsovermakt i andre verk, 

som skjold og hanske i Judith i Detroit, og hjelm og skjold i Capodimonte og Cannes. 

Holofernes’ døde kropp er dessuten blitt synlig i et av Artemisias Judith-verk i Capodimonte 

etter rensning. 

Teknisk analyse: Samarbeidet med Nasjonalgalleriet og Thierry Fords første omfattende 

konservatorrapport om verket har ført til ny konkret kunnskap. Lerretet er stort og i ett 

opprinnelig stykke, og pigmentprøver viser til dels svært dyre pigmenter, noe som tyder på en 

rik oppdragsgiver. For første gang er det påvist at pigmentbruk er overensstemmende med 

bruk i italiensk oljemaleri på 1600-tallet. Uten at de tekniske undersøkelsene i dag kan gi 

nøyaktig datering eller sikker tilskrivning, støtter dette tidligere forskning som på stilistisk 

grunnlag har knyttet verket til Gentileschi.  Videre tekniske undersøkelser og grundige 
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tekniske sammenligninger med andre Gentileschi-verk vil være svært interessante som en 

oppfølging av dette. Jeg viser ellers til Fords konservatorrapport i Vedlegg. 

Motivanalyse: For å plassere Oslo-Judith inn i en tradisjon, og samtidig se hva som er nytt i 

dette Judith-verket, har jeg gått inn i Judith-myten. Forskningshistorien understreker ofte det 

nære forholdet mellom Judith og tjenestekvinnen som noe nytt og særegent i Gentileschis 

Judith-verk, og det er særlig slående i Artemisias drapsscener. Det er også tydelig gjennom 

Judiths gest på tjenestekvinnens skulder, slik vi ser i Oslo- og i Pitti-Judith, de eneste Judith-

verkene som har akkurat denne gesten. Det har vært interessant å se at røttene til 

fremstillingen av en slik form for samarbeid faktisk allerede finnes i Judith-myten i 

middelalderen. Jeg kan ellers konkludere med at tjenestekvinnen i Oslo er blant de aller 

yngste i Judith-fremstillinger, som i eks-Colnaghi og i Pitti. 

Det har vært viktig å se nærmere på sceneøyeblikkene i Gentileschis ulike Judith-verk, for å 

forstå hva kunstneren eller oppdragsgiver har ønsket å vise – og det har gitt et grunnlag for å 

tolke uttrykkene, som beskrevet i oppsummeringen i komparativ analyse.  

De foreløpige undersøkelsene av proveniens og verksanalysen støtter opp under min tolkning 

av at Judith-verket i Oslo er hentet fra et noe annet sceneøyeblikk i Judiths historie enn for 

eksempel Pitti-Judith.  Det kan forklare Judiths omdiskuterte uttrykk, som jeg mener viser en 

indre reaksjon på den tydelig dramatiske hendelsen, og forteller om en sterk grad av 

psykologisk innlevelse i historien, slik vi også ser i Artemisias Susanna.  

Stofftypen: Videre har jeg fått identifisert stofftypen i Judiths kjole. I likhet med de nye 

tekniske opplysningene vi er blitt oppmerksomme på nå, kan kjolen tyde på en velstående 

oppdragsgiver eller håp om en kjøper fra et rikt hoff, kanskje fra Medici-hoffet i Firenze. 

Smykker og symboler: I min beskrivelse og tolkning av Judiths smykker og symbolbruk i 

Oslo for første gang sammenlignet med samtlige Judith-verk hos far og datter, har jeg vist til 

en særlig sammenheng som peker mot Artemisia. Smykkene i Artemisias Judith-bilder tyder 

på at Athena/Minerva og Artemis-myten var en viktig del av fremstillingene hennes, trolig for 

å understreke Judiths styrke og kvaliteter som Jomfru Maria i motreformasjonens Italia, i en 

tradisjon andre har vist til var typisk ikke minst i Firenze. Her er Judith-myten knyttet til 

Athena helt siden Donatello.  Jeg mener at hårsmykket i Oslo også peker i denne retningen. 

Uansett tolkning viser denne symbolbruken med understrekning av figurens virtù en typisk og 
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detaljert fortellerstil, som flere tidligere har påpekt er et helt typisk trekk ved Artemisias 

kunst. 

 Om kjolen og smykkene også peker til en bestemt oppdragsgiver, slik de ofte gjorde, er et 

annet spørsmål, og forblir spekulasjoner så lenge det ikke finnes skriftlig materiale. En videre 

undersøkelse av mulige oppdragsgivere også i denne sammenheng vil være interessant.  Det 

er ingen tvil om at kvinnelige oppdragsgivere bestilte og brukte Judith-myten helt bevisst i 

sine samlinger helt fra middelalderen til barokken. Og skal man tillate seg å spekulere, er det 

interessant å se videre på at både Judith-myten og Athena har hatt en særlig betydning for 

Medici-hoffet i Firenze. Det er derfor interessant at undersøkelsen av det røde brokadestoffet i 

Judiths kjole viser at lignende type damaskstoffer var foretrukket av Medici-dynastiet, og det 

kan dermed knytte verket til Medici-hoffet. Kjolen kan sågar være en rekvisitt fra dette hoffet. 

Smykkene og Athena-figuren i håret kan også peke denne veien.
334

 Selv om jeg igjen må 

understreke at dette er spekulasjoner i mangel av skriftlige kilder i Oslo, mener jeg det vil 

være interessant å forske videre på, og jeg ville ikke bli overrasket om Judith-verket i Oslo i 

fremtiden vil kunne knyttes nærmere til Medici-hoffet.
335

   

4.1.1 Datering 

Foreløpig kan undersøkelsene ikke gi mer nøyaktig datering, og heller ikke endelig 

tilskrivelse til kunstner, men en rensning av verket kan gi noen andre resultater i forhold til 

sammenligning med andre verk, blant annet fordi lys/skyggeoverganger kan bli mer 

nyanserte. Hittil er datering fastsatt på grunnlag av at verket er tilskrevet Orazio, og først og 

fremst sammenlignet med hans verk. Jeg har drøftet i hvilken grad en tilskrivningsdebatt får 

betydning for dateringen. Ut fra opplysninger vi har i dag, mener jeg at stilstudier gjør en 

datering rundt 1610-12 mest sannsynlig. En tilskrivning til Artemisia vil først og fremst skyve 

dateringen noe fremover i tid, fordi man her kan forholde seg til det lignende Susanna som er 

sikkert datert til 1610, og hun har neppe laget Oslo-verket før dette. Jeg har også nevnt en 

teori dersom Artemisia er kunstneren i Oslo, som kanskje kan flytte dateringen fremover til 

den aller første tiden i Firenze - og at hun da har malt bevisst «arkaiserende» slik Artemisia 

lærte å male av faren i Roma. Da vil den sterke likheten i smykkene knytte verket direkte til 

Firenze-tiden. De videre tekniske undersøkelsene, nærmere undersøkelser av proveniens og 

kanskje ytterligere undersøkelser av smykker kan gi en klarere konklusjon rundt både 

tilskrivning og oppdragsgiver, som også kan få betydning for datering. 
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4.2 Oppsummering av svar på forskningsspørsmålene  

Det har hele tiden vært klart at uten skriftlig materiale vil det være svært vanskelig å fastslå en 

endelig tilskrivning, ut over det arbeidet som alt er gjort i internasjonal forskning.  Men en 

gjennomgang av forskerhistorien har vist at det kan være mulig å stille noen andre spørsmål, 

og å veie noen av argumentene på nytt. 

       4.2.1.Komposisjon og teknikk 

For å oppsummere svarene på spørsmålene jeg stiller i problemformuleringen innledningsvis, 

mener jeg at en sammenlignende analyse med samtlige Judith-verk viser at far og datter 

bruker så lik teknikk i komposisjon og formalelementer i begynnelsen av Artemisias karriere, 

at det er vanskelig å finne et skille mellom dem her. En tilskrivningsanalyse også når det 

gjelder Oslo-verket bør derfor inneholde andre elementer og spørsmål, slik det er påpekt 

tidligere forskning omkring andre, omstridte Gentileschi-verk.  

      4.2.2. Bruk av dramatiske og psykologiske virkemidler  

Oslo-verket kan karakteriseres både gjennom dramatiske, men også  psykologiske og mer 

poetiske virkemidler. Tidligere er særlig Artemisias sans for drama påpekt i  

tilskrivningsdebatten, og derved har flere utelukket Artemisia som kunstner i Oslo. Jeg har 

vist til at ulikhetene i uttrykket til den mer ekspressive Judith-skikkelsen i Pitti og mer 

psykologiske og meditative i Oslo kan skyldes en helt bevisst forskjell med bakgrunn i 

sceneøyeblikket. Også i andre verk viser Artemisia sin storhet som kunstner med bruk av et 

bredt register av følelsesmessige reaksjoner fra det dramatiske (drapsscenene) til det mer 

meditative og inderlige (Madonna-verkene) og psykologiske (Susanna). Flere har pekt på 

viktigheten av ikke å tolke Artemisia for smalt som kunstner.  Særlig Mann har sett Artemisia 

som en kunstner «acutely attired to narrative nuance» og understreker hennes psykologiske 

innlevelsesevne i en fortellermåte som skiller seg fra faren.
336

 Samlet mener jeg at den 

psykologisk innsiktsfulle fortellermåten kan peke mot Artemisia i Oslo. 

4.2.3 Bruk av smykker og symboler   

Tidligere forskere er enige om at smykkebruk og fortellerstil skiller far og datter fra 

hverandre. Ved å sammenligne smykker og symboler i Oslo med samtlige av Artemisias 

Judith-figurer, mener jeg denne sammenhengen er et sterkt argument som det er vanskelig å 
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overse i en endelig bestemmelse om tilskrivning. Slik jeg tolker dette materialet er Athena og 

Artemismyten gjennomgående symbolforsterkere i Artemisias Judith-fremstillinger. 

 

4.3 Konklusjon 

I forskningshistorien, verksbeskrivelsen og i visuell analyse peker jeg på mange 

likhetspunkter mellom både far og datter Gentileschi, også i dette vakre verket i Oslo. Viktig 

å ta hensyn til i denne tidens billedkunst er verkstedtradisjonen, og viktig i forhold til 

tilskrivning og datering er både Orazios og Artemisias dokumenterte bruk av omriss eller 

«tracings» av deres mest vellykkete komposisjoner.  Ingen av vitnene fra rettssaken fortalte at 

de noen gang hadde sett Orazio og Artemisia arbeide på samme verk, tvert i mot tyder 

opplysningene på at de hadde hvert sitt atelier hjemme i Roma i alle fall i 1611.
337

 Derimot 

har forskere overbevisende argumentert, blant annet gjennom sammenligning av andre, 

samtidige verk for at faren kan ha hjulpet Artemisia med Susanna. Jeg utelukker derfor heller 

ikke et visst fellesskap i Oslo-maleriet, noe som kan forklare hvorfor så mange har datert 

verket til henholdsvis Orazio og Artemisia opp gjennom kunsthistorien. 

Tar vi utgangspunkt i den mest trolige dateringen rundt 1610/12, er det i denne konklusjonen  

interessant å se på noen årstall i familien Gentileschis liv, for å sette verket inne i en bredere 

sammenheng: Årstallene 1610 og 1612. 1610 er som nevnt den sikre dateringen av Susanna, 

signert Artemisia Gentileschi. De fleste er i dag er enige om at det er et av Artemisias første 

verk, som hun har gjennomført med assistanse fra sin læremester Orazio. 1612 er året for den 

famøse rettssaken, hvor vi for øvrig også får vite at et Judith-bilde er stålet fra Orazio (enten 

hans eget eller Artemisias, som flertallet nå mener er Orazios eks-Colnaghi-Judith). Det er 

også året da Orazio Gentileschi henvendte seg til Medici-hoffet i Firenze, på vegne av 

datteren. Han skrev til storhertuginne Cristina av Lorraine, og fortalte om sin datters 

vanskelige situasjon, etter den syv måneder lange rettssaken om voldtekten. Han ba om 

hennes hjelp til å hindre at den dømte Augostino Tassi skulle slippe ut av fengsel fra Corte 

Savella, slik det gikk rykter om, og anbefalte også Artemisia som en lovende malerinne etter 

tre år som hans elev. Samtidig ble en Judith-fremstilling trolig sendt som gave til Firenze, for 

å vise Artemisias evner.
338

 Artemisia skulle vekk fra Roma, etter skandalen. Dagen etter 

dommen ble hun giftet bort med Pierantonio Stiattesi, bror av Orazios advokat under 

rettssaken.
339
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Rett etter, og senest tidlig i 1613, reiste hun til Firenze. Den neste, helt sikre datoen vi kan 

forholde oss til i Artemisias produksjon er Incliniazione, freskemaleriet i taket på Casa 

Buonarotti i Firenze fra 1616.
340

   Ett eller flere av de andre kjente Judith-verkene, hvorav to 

av dem befinner seg i Firenze i dag, er trolig bestilt av Mediciene.
341

  Jeg har argumentert for 

en datering på grunnlag av tidligere forskning og sammenligninger med andre verk til 

1610/12, etter Susanna, men før Artemisias avreise til Firenze.  Mye tyder på at Oslo-bildet 

kan være et nokså tidlig verk ikke ulikt Susanna, kanskje det andre Judith-bildet etter Lemme-

Judith, hvor Artemisia skal vise sine kunster til potensielle oppdragsgivere, og kanskje særlig 

i denne helt spesielle tiden til Medici-hoffet. Vi må regne med at Artemisia, som i følge faren 

var en fullt ferdig utlært kunstner etter tre år som hans elev, malte flere verk med tanke på 

markedet i den siste tiden i Roma, både for salg eller som spekulasjon til mulige fremtidige 

oppdragsgivere. Det kan være at dette kunststykket var tiltenkt storhertuginnen Cristina, som 

faren nevner i sitt berømte brev for å anbefale sin datter i 1612. Hun kan til og med hatt det 

med seg og avsluttet det i Firenze, noe som forklarer likheten med Artemisias Pitti-verk, som 

trolig er fullført der senere. Størrelsen på Oslo-verket tyder i alle fall på at det er bestilt av 

eller tiltenkt en betydelig og rik oppdragsgiver. Bruken av den dyre lapis lazuli-blåfargen i 

Abras erme, de rike smykkene og i sær hårkaméen med Athena-symbolet, den vakre kjolen 

med det røde damaskstoffet så kjent for Medici’ene skulle tale sitt eget språk. Her skulle det 

ikke spares på noe.  

«Verket får tale for seg selv» skrev Artemisia til en av sine oppdragsgivere i 1649, som vist til 

i innledningen.  Mange har talt og skrevet om Oslo-verket i mellomtiden. Alle er enige om 

særlig to ting, den slående likheten til Pitti-Judith, og at smykker og symboler peker mot 

Artemisia som kunstner. Likevel har et flertall tilskrevet det Orazio. Jeg har forsøkt å stille 

noen nye spørsmål for å se om det kunne være hensiktsmessig i en videre tilskrivningsdebatt, 

ut over argumentene som ofte er brukt - om graden av drama i verket, og Judiths uttrykk. Kan 

en slik gjennomgang føre til et annet resultat i Oslo? 

Judith i Nasjonalgalleriet er utvilsomt et mesterverk, slik det ble oppfattet også i Scarpa-

samlingen for 200 år siden. Det er særlig interessant også fordi det er et av de relativt få på 

verdensbasis som overbevisende er knyttet til Gentileschi-verkstedet – og dermed til to av de 

mest anerkjente kunstnere etter Caravaggio på 1600-tallet, Orazio og Artemisia Gentileschi. 

Nye tekniske funn fra Nasjonalgalleriets undersøkelser har for første gang kunnet bekrefte 

tidligere forsknings antagelser om denne tilknytningen til 1600-tallet ut over stilanalyse, som 
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er verdifullt i seg selv. Videre sammenligninger med øvrige verk også på det tekniske 

grunnlaget vil være svært interessant. Bildet skal restaureres i 2015, og ved siden av de helt 

nødvendige arbeidene for å sikre det sårbare kunstverket, vil fargekontrastene og de fine 

valørene trolig komme enda mer til sin rett, ikke minst det praktfulle grønne, bølgete 

bakgrunnsdraperiet.  En slik rensning kan også få betydning for datering i sammenligning 

med andre verk.  

Judith-figuren i Oslo har flere lag av betydninger, som samlet kan fortelle en hel historie. Og 

til slutt står denne kvinnen klarere frem på scenen i Oslo: Som en moralsk kjempende Judith-

Athena, med senket sverd etter kampen, og opprinnelig kanskje Holofernes’ hjelm eller andre 

symboler i det andre hjørnet. Videre undersøkelser vil kanskje kunne bringe flere detaljer på 

det rene om bakgrunnen – også om det en gang har vært en annen bakgrunn med Holofernes’ 

kropp bak i bildet. Hvis det er tilfelle, tyder det i alle fall at på at dette bildet er en første 

versjon, siden det har så store komposisjonelle endringer.  

Restene fra Judiths rustning i tidligere fremstillinger av myten fra Donatello til Vasari - er her 

i Oslo et safir- og perlebesatt gullbelte slynget rundt livet og hoften, og den greske kiton fra 

Botticelli og Michelangelos Judith-fremstillinger er forandret til en gammeldags hoff-kjole i 

blodets – men også ofte Jomfru Marias – farge, ytterligere understreket ved en lilje i 

mønsteret på kjolebrystet. Nærheten til den trofaste tjenestekvinnen – som vi så røttene av 

allerede i middelalderens fremstillinger – er her understreket gjennom håndgesten på 

skulderen, akkurat som i Pitti og replikken i Helsingfors.  En slik håndgest har jeg ikke sett i 

noen andre Judith-verk. 

Lys og skygge kjemper om oppmerksomheten i dette verket, som kampen mellom det gode 

og det onde. Både Judith, det særpregete røde kjolestoffet og smykkene med symboler var 

godt gjenkjennelige for datidens betraktere. De så på henne som en krigsheltinne. I 

sammenlignbare verk av samtidige (som Baglione eller  Gramatica) blir vi ikke dratt inn i 

verket på samme måte, og vi ser heller ikke denne sjelens tvekamp, som her kan anes 

gjennom den spesielle skyggen over Judiths øye i Oslo. Her står hun etter det første slaget i 

forsvarskampen, og vet at hun stadig får bruk for all sin klokskap og styrke – representert 

gjennom det lille Athena-hodet i hårkaméen. Uttrykket vitner om en indre reaksjon og 

refleksjon i denne ekspressivt psykologiske og samtidig inderlige skildringen av dramaet, slik 

religiøs patos skulle uttrykkes i denne tiden. Hun reagerer med følelser på halshuggingen, 

men hverken tjenestekvinnen eller betrakteren skal være i tvil: En hånd på skulderen beroliger 
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kvinnen, mens den andre holder fast rundt sverdet. Kommer fiendens soldater etter dem, er 

hun klar igjen.  

Vi ser en sterk og modig kvinne som viser det godes seier over det onde, verdig et rikt, 

religiøst hoff i motreformasjonens Italia.  Uten skriftlig dokumentasjon kan vi hverken være 

sikre på hvilket hoff som er oppdragsgiver, selv om Medici-familien kan være en god 

mulighet, eller helt sikre på tilskrivning til faren eller datteren. Orazios kunstnerskap kan 

selvsagt ikke utelukkes. Men flere har som Papi pekt på mange trekk ved bildet som minner 

om Artemisia.  

Dersom man godtar at formalanalytiske elementer ikke egner seg som klart skille mellom far 

og datter i denne tiden, kan andre spørsmål brukes for å komme nærmere verkets særtrekk. Da 

trer verket mer nyansert frem – og da mener jeg at mange av argumentene får tale for seg selv. 

Den psykologiske innsikten, forteller-detaljene som smykker og selve ansiktstypen har i alle 

fall klare likhetstrekk med Artemisias øvrige verk. Så med alle forbehold kan dette være 

datterens mesterverk – kanskje med farens hjelp – som nå henger i Oslo, det siste før deres 

veier skiltes i over tyve år. 
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EPILOG  

Denne undersøkelsen av Judith og tjenestekvinnen i Oslo har vært en lang reise – med flere 

utfordringer. Når jeg nå ser tilbake, kan det være grunn til å reflektere noe over resultatet: Har 

det svart til forventingene? Hva er det grunn til å kritisere? 

Den største utfordringen har vært mangelen på skriftlig materiale. Selv om jeg hadde håpet å 

finne noe mer i proveniens enn arbeidet som viser 75 år lenger tilbake enn tidligere kjent i 

Norge, kunne jeg ikke ha for store forhåpninger i forhold til tid og ressurser  jeg har hatt til 

rådighet. Likevel er jo dette den største svakheten i en tilskrivningsdiskusjon. Det kan stilles 

spørsmål – som jeg har gjort mange ganger underveis og flere før meg – om det er mulig å 

komme frem til et endelig svar om det er far eller datter som står bak, slik jeg også reflekterer 

over i oppgaven.  Men er det da riktig å ta spørsmålet opp? Og er det – slik jeg har fått 

spørsmål om, tilslutt mulig å ha noen egen mening om kunstneropphavet, eller skulle jeg bare 

vise til tidligere forskning og diskutere den, og avstå fra egne drøftinger eller i alle fall et 

forsøk på svar? 

Her har jeg vært i tvil.  I mangel av skriftlige forelegg har verket selv vært viktigste kilde.  

Det har vært en viktig rettesnor å forsøke å forklare bildets innhold sett fra dets samtid, som 

jeg håper vil øke forståelsen og opplevelsen av verket, uansett svar. Det er også derfor jeg har 

gått så mye inn i verket som mulig for å se hva vi kan lese ut av teknikken, persongalleriet, 

sceneøyeblikket, påkledningen, gestene og smykkene, støttet av nye tekniske undersøkelser, 

og på bakgrunn av en detaljert gjennomgang av Judith-ikonografien.  Når jeg så også har 

valgt å gå inn i drøftinger basert på tidligere forskning, er det fordi jeg har håpet at nye 

forskningsspørsmål og en sammenlignende analyse ville kunne føre til en dypere forståelse – 

og ikke minst engasjement omkring Oslo-Judith, enn om de tidligere forskningsresultater kun 

ble gjengitt. Jeg håper at leseren får et utbytte av denne formen jeg har valgt, selv om jeg 

innser begrensningene.  Her blir særlig videre undersøkelser av verket på Nasjonalgalleriet av 

stor betydning, mens en jakt på Gozzis virksomhet på kunstmarkedet i Italia tidlig på1800-

tallet er et interessant spor å følge opp i proveniens.      

Oslo-Judith er et gåtefullt maleri, som kan beundres i seg selv, og snakke til oss ut fra en ren 

opplevelse i møtet med det. Mitt håp er at dette arbeidet også kan inspirere til ny diskusjon og 

forskning – før det forhåpentligvis dukker opp flere verk  å sammenligne med – og tilslutt 

kanskje skriftlig dokumentasjon omkring verket. 
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eks. sløyfen på høyre skulder med skygge, i Judith og tjenestekvinnen i den private Lemme-samlingen i Roma 
(trolig Artemisia), samt Samson og Delila, Banco di Napoli, ill. i F. Solinas og R. Contini, Artemisia Gentileschi, 
2011, 215 
153

 De slangeaktige siseleringene blir brukt gjennomgående i alle smykkene, et ofte brukt mønster i barokken, 
se f. eks slange-mønsteret i gullrammen i taket rundt Artemisia Gentileschis Inclinazione i Firenze (1616).  
154

 Røntgenbildene avslører bl. a. noen små, tidligere korreksjoner av en liten skade langt nede på Judiths røde 
kjole, noen av dem også synlige for det blotte øye. Se «Conservatory report» i Vedlegg. 
155

 Valg av scene i fremstillingen av Judith-myten forteller mye både om oppdragsgiver og kunstner, og om 
tidsepoken og kulturen Judith-temaet er laget i. Slik er også scenevalg interessant i forhold til Oslo-Judith.  
Gjennomgangen her må bli fragmentarisk, men jeg forsøker å vise en utvikling og mulige innflytelseskilder for 
Oslo-bildet. Om likhetspunkter i Judith-temaet fra middelalderen til motreformasjonen, i det kunsten igjen blir 



111 

 

                                                                                                                                                         
et viktig propagandavpåpen, se bl.a. L. Reau, «L`Art Militant de la Contre-reforme» i Iconographie de l’Art 
Chretien, Paris: Presses Universitaires de France, 1955, Vol 1, 457-465.  
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Det er utallige eksempler på at de er fremstilt sammen i kirker, se f. eks også S. Maria Antiqua, St. Ignazius-
kirken i Roma.  
160

 Esler, Sex, Wives and Warriors, 2011, 274-287 og 295-299.    
161

  Reau sammenligner David og Goliats historie blant annet med erkeengelen Mikaels kamp mot dragen.  
Iconographie, Paris, 1955, 176,note 2. Esler viser til at Judith-historien kan sammenlignes med en av 
Christopher Brookers 7 grunnleggende intriger, om helten som overvinner den onde. P.F. Esler Sex, Wives and 
Warriors, 2011, 260 
162

 Se f. eks Lavinia Fontana (1552-1614) Judith og tjenestekvinnen i Museo Daria Borgellini, Bologna (1600), 
Virginia Vezzi (1601-1638) Judith (1624-26) i Musée des Beaux-Artes, Nantes, Elisabetta Sirani (1638-1665) 
Judith-verk i Burghley House Gallery, Stamford, England (1658)  
163

 Elizabeth Bailey, «Judith, Jael and Humilitas in the Speculum Virginum» i The Sword of Judith, 2010, 281,  
164

 Kevin R. Brine, ”The Judith Project” i The Sword of Judith, 2010, 14. Se også Jaynie Anderson, Judith, Paris: 
Editions du Regard, 1977, og Margarita Stocker Judith Sexual Warrior. Woman and Power in Western Culture, 
Yale: Yale University Press, 1998.   
165

 Første gang Judith og Humilitas blir brukt i samme illuminasjon, er i Perpetuas stige fra Speculum Virginum. 
Prudentius brukte ofte en person fra det gamle testamentet som forløper for en person fra det nye 
testamentet.  I Psych 58-75 behandler han Judith-myten, gjennom kampen mellom dyden (Pudicita) og lysten 
(Libido). Se for øvrig «Judith, Jael and Humilitas in the Speculum Virginium» i The Sword of Judith, 2010, 275-
290, 276  
166

 Ciletti og Lahnemann, The Sword of Judith, 2010, 53-54. Et eksempel på at Judith var en del av et større 
ikonografisk program alt fra tidligkristen tid, avgjørende for mytens utbredelse. 
167

 Per Jonas Nordhagen daterer fresken til tidlig 700-tall i «The Earliest Decorations in Santa Maria Antiqua and 
their date» i ACTA 1962, 67-72. «Judith stands here probably as a prefiguration of the Virgin». P.J. Nordhagen, 
«The frescoes of John VIII» i ACTA, Volumen III, ed H.P.L’Orange and Hjalmar Torp, Roma: Brechtschneider, 
1968, 70-71  
168

 Judith er fremstilt i fem scener i nordportalen I Chartres, fra den dydige enken med slør, som kaster aske på 
hodet i bønn, til hun pynter seg, slik det står i teksten. 
169

Ludvig IX (1214-1270) bygget det private Sainte-Chapelle i Paris (ferdig i 1248) for å gi et hjem til 
kristenhetens helligste relikvier, som han kjøpte i Konstantinopel knapt ti år tidligere. Paris ble, gjennom Ludvig 
IX og Sainte-Chapelle, det nye Jerusalem. Louis Grodecki, «Sainte-Chapelle de Paris», 1959, 72-74.   
170

 Giorgione, Judith, (144x88,5) ca 1500-1504, Leningrad, Hermitagen. Panofsky påpekte likhetstrekk mellom 
kunstneren og Holofernes’ hode, noe jeg kommer tilbake til. Se bl.a. Arjan R. De Koomen, “The selfportrait  “en 
decapité” – Interpretating artistic Self-Insertion” i Disembodied heads in the Medieval and Early Modern 
Culture, red. av Catrien Santing, Barbara Baert, Anita Traninger, Boston: Brill, 2013, 195 
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 Cilleti and Lahnemann, i The Sword of Judith, 2010, 61.Her nevner Ciletti blant annet Judith-fremstillinger av 
Beham, Cranach, Rubens og Saraceni.  
172

 Stocker, Judith, 1998, 29.  
173

 En detaljert skildring om Judith som forkjemper for protestantene, se særlig Stocker, Judith, kap 4, 46-67 
174

 Stocker, Judith, 1998, 59-60. Det ble f.eks laget 10 versjoner av Judith-skuespill bare i tysktalende land 
mellom 1565 og 1654. 
175

 Ciletti analyserer Lateran-freskene av G. Guerra og C. Nebbia fra 1588-89 i The Sword of Judith, 2010, 346-
368. Her blir Judiths militante rolle understreket og sammenlignet med Maria.  
176

 Ibid, 350, 355-357 
177

 Ibid, 367. Blant kirkene er ved siden av Santa Maria del Popolo, Santa Maria in Vallicella, il Gesu og St Peter  
178

 P.P. Rubens, Judith og tjenestekvinnen med Holofernes´ hode( se Ill. 30). Herzog Anton Ulrich Museum. Den 
sterkt dekolleterte Judith med blottet bryst ser her rett på tilskueren med et nærmest lystig blikk, i sterk 
kontrast til tjenestekvinnen. Rubens bruker også disse kontrastene gammel/ung, som Caravaggio gjorde i 
fremstillingen av sin eldgamle tjenestekvinne som kontrast til den pur unge i Judith dreper Holofernes.  
179

 Stocker, Judith, 1998, 46, regner opp Judith-representasjoner utenfor kirkene i fresker, tresnitt, skulptur, 
keramikk, veggtepper, peiser, deler av møbler, smykkeskrin og smykker, dikt, ballader, skuespill og pamfletter, 
ofte fremstilt med andre bibelske heltinner blant «femmes fortes». Judith-fremstillinger var også vanlige i 
cassoni (reisekasser). Utbredelsen skyldes ikke minst forestillinger, særlig «sacra rappresentazione» knyttet til  
kirke-høytider og helgenfeiringer. Det første dramatiske stykke om Judith i Italia er «Rappresentatione di Judith 
Hebrea» i 1518. F. Capozzi, The Evolution and Transformation, 1976, 32-35, 52-57, note 65. 
180

 Capozzi, The Evolution and Transformation, 1976, 57 
181

 Ibid, 125. Teateret er på slutten av 1500 og begynnelsen av 1600-tallet både influert av aristotelske 
prinsipper om enhet i tid, sted og rom, og krav til opplæring. Giovanni Ploti skriver det første teaterstykket 
etter Trent-konsilet.  Hans «Guiditta» (1598) ligger i skjæringspunktet mellom ren fornøyelse og krav til 
opplæring, etterfulgt av G.B. Alberti, som mener tragediens funksjon både er å opplære og underholde.  
182

 «Så gikk hun bort til sengestolpen ved Holofernes’ hodegjerde og tok sverdet hans ned av den. (7) Hun stilte 
seg inntil sengen, tok tak i håret hans, og sa; Herre, Israels Gud, gi meg styrke». (8) Så slo hun til ham to ganger 
av all sin kraft mot nakken hans, og hogg hodet av ham. (9) Deretter veltet hun kroppen ned fra sengen og rev 
myggnettet ned fra stolpene. Straks etter forlot hun teltet og ga Holofernes hode til tjenestepiken, (10) som 
kastet det ned i sekken sin. 
183

 Kunstnerne svarte på forskjellig måte på disse traktatene, som nok fikk noe mindre innflytelse enn man 
kunne forestille seg, selv om flere av kunstnerne faktisk ble innkalt til inkvisisjonen. Se f. eks Bissell Orazio, 
1981, 4-6. Om Trentkonsilet og krav til decorum, se Anthony Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600, 103-136.   
184

 Capozzi, The Evolution and Transformation, 1976, 160-61, 96, note 76.  
185

Se ill. på http://www.cathedrale-chartres.fr/portails/portail_nord/baie_droite/vouss3_05.php 
186

 Se f. eks Benevenuto Cellinis Perseus statue fra 1545-54, som ble bestilt av Cosimo 1, sterkt influert av 
Donatellos Judith-statue. Piazza della Signoria, Firenze 
187

 Caravaggio, David med Goliats hode (1609), Galleria Borghese, Roma, (125x101). I denne ene av Caravaggios 
flere versjoner av temaet ser David ned mot Goliats Medusa-lignende hode, trolig  kunstnerens selvportrett.  
188

 Orazio Gentileschi, Bøddelen med døperen Johannes hode, ca 1610, Madrid, Museo del Prado. 
189

 Blant de mest kjente scenene av denne type er Sandro Botticellis (1445-1510) Judith og tjenestekvinnen med 
Holofernes hode, i dag i Galleria degli Uffizi i Firenze. Her kommer Judith i triumf med Holofernes´ hode, og bak 
henne ser vi pågående kamper.  Den halshuggete Holofernes (1470-72) i samme galleri er en sjeldent fremstilt 
scene av at Holofernes offiserer oppdager generalens hodeløse kropp etter halshuggingen. Garrard, Artemisia 
Gentileschi, 1989, 283, ill.285 
190

 Andrea Mantegna (1431-1506) laget en serie lignende Judith-figurer, hvorav en i dag i National Gallery of 
Art, Washington, fra 1495-1500. Judith holder Holofernes’ hode, og synes å speide utenfor teltåpningen, mens 
tjenestekvinnen holder matposen klar til å legge hodet nedi. I et av bildene er Holofernes’ hode vendt bakover, 
mot hans egen hodeløse kropp, som tilskueren kun ser en fot av i teltåpningen. Se for øvrig Stocker, Judith, 
1998, 50-51.  
191

 Michelangelo, Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i pendentivet i det sixtinske kapell, Vatikanet, 
Roma. Utført mellom 1509-1511.  
192

 Contini, Artemisia, 2011, 242 viser ett unntak, kroppen til den hodeløse Holofernes er så vidt synlig i 
bakgrunnen etter en restaurering og rensning av Artemisia Gentileschis Judith og tjenestekvinnen med 
Holofernes’ hode i Museo di Capodimonte i Napoli. (ill. nr 9) 
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 Michelangelos freske i det sixtinske kapell viser både en ytre teltduk og en sengehimmel. Andre eksempler 
fra begynnelsen av 1600-tallet viser flere lignende draperier. Artemisia Gentileschis  Judith halshugger 
Holofernes i Uffizi har et rødt teppe med frynser i bakgrunnen, i følge konservator-rapporten, men som det  i 
dag er vanskelig å se fordi det går mer og mindre i ett med bakgrunnen. Papi har tidligere sammenlignet Oslo-
draperiet med dette og et lignende draperi i Cleopatra i Milano.  Garrard, Artemisia Gentileschi, 1989, 53 viser 
et stikk hvor draperiet er tydelig. Se også Caravaggios røde draperi i Judith halshugger Holofernes (ca 1599) i 
Palazzo Barberini, Roma, og draperiene i flere senere verk både av Artemisia (Judith i Detroit, Capodimonte og 
Cannes) og av Orazio som i Joseph og Potifars kone, i Royal Collection, London.   
194

 Christiansen i Orazio and Artemisia, 2001-02, 84. «Orazio’s point of departure for this grand picture must 
have been Michelangelo’s fresco in the Sistine Chapel or one of the engravings after it.» 
195

 Samtidig har kunstneren i Oslo-bildet snudd kvinnenes reaksjonsmønster: I Michelangelos freske er det 
Judith som ser tilbake på generalens kropp, mens hun forsøker å dekke til det avkuttede hodet, mens 
tjenestekvinnen er mer konsentrert om selve bæringen. Et samarbeid mellom Judith og tjenestekvinnen ble 
også vist i middelalder-utsmykninger, men svært tydeliggjort i Oslo. Den lignende komposisjonen i Pitti er for 
øvrig også tidligere sammenlignet med høyre side av Caravaggios Matteus kallelse (1599-1600). Garrard, 
Artemisia, 1989, 39   
196

 Caravaggio bruker trekvart figurer trengt helt frem i forgrunnen i sitt verk Judith halshugger Holofernes. Tre 
kvart-figurer eller tette utsnitt ble brukt gjennomgående av far og datter i begynnelsen av 1600-tallet, se f. eks 
Orazios Judith i eks-Colnaghi, og Artemisias  Judith i Pitti-museet.   
197

 Se f. eks. Christiansens påpekning av formelt innlærte, rytmisk gjentatte mønstre i verket, som omtalt i 
kapittelet Tidligere forskning.  
198

 Vasari, Vita, (2. Vasari, 1875-utgaven) Vol XIV, 113, note 1 
199

 Giulio Bonasone (ca 1500-1580), sitert i Mariette, P-J., Traité des Pierres graveés, Paris: Eget forlag, MDCCL), 

97 http://www.progettogiuditta.it/database?sobi2Task=sobi2Details&catid=17&sobi2Id=119 besøkt 27/4-15. 

Judith og tjenestekvinnen, Metropolitan Museum of Art. (315x448 mm, senest laget i 1575) 
200

 Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 84 
201

 Papi, Giovanni Baglione, 2014, 16. Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode, Galleria Borghese, 
Roma, ca 1608 viser Holofernes’ store legger i venstre bildekant. Om Borghese-samlingen som var åpent som 
galleri den gang, se Torgil Magnuson, Rome in the Age of Bernini, Uppsala: Almquist & Wiksell International, 
1982, Vol. 1,186 
202

 Antiveduta Gramatica (1571-1626) Judith  og tjenestekvinnen med Holofernes hode, olje på lerret (120x93) 
Nationalmuseet i Stockholm (ca 1596) 
203

 Fede Galizia (1578-1630), Judith og tjenestekvinnen (olje på lerret) i minst tre replikker, John and Mabel 
Ringling Museum of Art, Sarasota og et lignende verk i Galleria Borghese. 
204

 Carlo Saraceni (1579-1620), se f. eks den inviterende Judith i Judith og tjenestekvinnen, olje på lerret, i 
Dayton Art Institue, USA 
205

 Sitert brev fra Charles Sterling 28. mars 1960, i NGs arkiv: ”Votre tableau pose un problème très intéressant. 
Cette composition où les personnages regardent vers la droite donne  l`impression d`être incomplète: le corps 
d`Holopherne devrait normalement être à l`origine plus grand et que cette partie désagréable a été coupée…” 
 Sterling viser til verk av Mantegna, og anbefaler altså en røntgenundersøkelse av bildets høyre side med 
henvisning til at det kan ha vært kuttet, eventuelt hatt en annen bakgrunn. Også i Bagliones Judith og 
tjenestekvinnen i Galleria Borghese er Holofernes gigant-ben malt inn tett ved siden av ”Judith i triumf”.  
206

 Ford beskriver en “presence of irregular areas in the background with more radio opaque pigments lying 
underneath the green curtain.”  “Conservatory Report”, Vedlegg 
207

 Vasari, bok V, The lives, 1991, 455. Som tidligere sitert skriver Vasari at Judith og tjenestekvinnen snur seg 
og ser tilbake mot Holofernes’ hodeløse kropp, men han beskriver også lyden de hører: “the body which, 
although dead, lifts an arm and a leg, making a noise in the tent, the woman reflects in her expression her fear 
of the armed camp and her dread of the dead man…” (min kursivering). Salomon i The Artemisia Files, 2005, 
53, mener det er «quite odd» at Vasari skriver om Holofernes’ kropp som lager lyd, i og med at han alt er 
halshugget. Det er for øvrig  kjent at kunstnere hadde tilgang til trykk fra Michelangelos takfresker, og flere 
mener Artemisia har brukt Adam-figuren fra disse freskene som inspirasjon i Susannas vridde posisjon i 
Susanna-verket, (Mann i Artemisia, 2011, 53), mens Salomon, The Artemisia Files, 40-41 peker på likheten til 
Evas vridde kroppsstilling og gester i Utdrivelsen fra Paradis i det sixtinske kapell. 
208

Garrard, Artemisia, 1989, 315, minner i forbindelse med Pitti-Judith om praksis i samtidig barokt teater, der 
lydene kom fra sidene i teaterscenen.  
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 Se «Conservatory Report» i Vedlegg. Videre undersøkelser og sammenligninger kan kanskje føre nærmere 
klarhet her. Generelle opplysninger om Gentileschis lerret og teknikk, se Ana Sanchez-Lassa de los Santos, 
«Technique and Materials in the paintings of Orazio Gentileschi» i Orazio Gentileschi at the Court of Charles 1, 
ed by Gabriele Finaldi, 1999, 80-81, og Christiansen, «Becoming Artemisia», 2004, 103 
210

 Wolfgang Kemp,”The Work of Art and its Beholder. The Methodology of the Aesthethic of Reception” i The 
Subjects and Objects of Art History. Historical Objects in Contemporary Perspectives, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998, 180-196   
211

 Diegese, opprinnelig gresk, betyr en omfattende diskusjon, og er brukt i billedteori en prosess som forklarer 
kommunikasjonen/forholdet mellom deltagerne i maleriet og samtidig etablerer eller utelukker relasjoner til 
betrakter. W. Kemp, 1998,132-133  
212

Både Caravaggio og far og datter Gentileschi følger motreformasjonens krav fra Trent-konsilet om at scenen 
skulle være lett å forstå og malt med patos for å sette folks følelser i sving, men i noe ulik grad påbud mot 
usømmelig fremstilling. Judith er uten seksuelle overtoner i Orazio og Artemisias verk, mens Caravaggios Judith 
kan tolkes mer seksualisert, blant annet fordi brystvortene er synlige under den tynne hvite underkjolen, og det 
er påpekt at hun opprinnelig hadde nakne bryst, slik man kan se på røntgenbilder. Det er ikke godt å si om 
påføringen av et silkestoff skyldes Caravaggios malemetode eller hans egen eller oppdragsgiverens påbud om å 
følge kravet til sømmelighet, men Judith er i alle fall påkledd i ferdig form. Om dette, se Marini, Caravaggio, 
Roma: Newton Compton Editori, 1989, 170.  Det er forøvrig et fellestrekk at hverken Caravaggio eller Orazio 
Gentileschi pyntet sine Judith-figurer med mange smykker, i likhet med andre religiøse verk, i motsetning til 
Orazios datter Artemisia. 
213

 Temaet ble ofte gjentatt i en rekke samtidige teaterstykker, som Tragoedia Mundi fra 1947, som endte med 
religionens seier over de ondes krefter. Mange lignende stykker ble spilt av jesuittiske skoleteater som særlig 
ble skrevet og spilt fra slutten av 1500- til midten av 1600-tallet. Garrard, Artemisia, 1989, 289  
214

 En rensning av verket i løpet av 2015 kan trolig føre til enda mer graderte overganger i skyggene, i følge T. 
Ford, se forøvrig Conservatory Report i Vedlegg om tilstanden i dag. 
215

 I denne sammenligningen er lyset særlig viktig, også i forhold til Oslo-verket. Caravaggios tenebroso teknikk 
er mesterlig kort beskrevet av Rudolf Wittkower, særlig forskjellen mellom dette og det venezianske lyset hos 
Titian, som jeg mener Caravaggios Judith-verk er et godt eksempel på.  Caravaggios lys «isolates, it creates 
neither space or athmosphere. Darkness in his pictures is something negative, darkness is where light is not, 
and it is for this reason that light strikes upon the figures and objects as upon solid, impenetrable forms and 
does not dissolve them, as happens in the work of Titian, Tintoretto or Rembrandt». Wittkower, Art and 
Architecture in Italy 1600-1750. 1. Early Baroque.  Sixth Edition 1999, 24. En lignende forskjell kan man finne i 
lysbehandlingen hos Caravaggio og Gentileschi. Både far og siden datter Gentileschi ble influert av Caravaggios 
revolusjonerende lys- og skyggemaleri, som også er svært tydelig i Oslo-verket. For selv om også Orazio ble 
inspirert av Caravaggios spotlike-aktige chiaroscuro, var hans lys generelt mer jevnt og med bløtere 
lysoverganger som i de tidligere malerier av Caravaggio, som Flukten til Egypt, Galleria Doria-Pamphilj, ca 1594-
95. Artemisa har flere malerier som viser en sterkere innflytelse fra Caravaggio, både i temavalg og lysføring, 
enn i faren Orazios verk, men hun bruker heller aldri Caravaggios helt klare lys. 
216

 Giorgiones innflytelse på Caravaggio er omtalt en rekke ganger, både hos den samtidige Baglione (1566-
1643) og Bellori (1613-1696) og siden hos Lanzi (1732-1810), som siterer Bellori. Federico Zuccari (1539-1609) 
skal  ha sagt at han gjenkjente Giorgiones innflytelse under sitt besøk i Contarelli-kapellet Roma, og mente at 
Caravaggio  hadde imitert Giorgione i behandlingen av oljemalingen.  Det er alminnelig anerkjent at den frie 
malingen direkte på lerret uten undertegninger opprinnelig stammer fra Giorgione. Vasari (1568), 569.  
Samtidig er spørsmålet om Caravaggio noen gang var i Venezia sterkt omdiskutert. Jeg nevner dette her fordi 
denne innflytelsen har vært spesielt påpekt i verket og brukt som en årsak til at det i sin tid ble tilskrevet 
Caravaggio.  Bissell beskriver hvordan Gentileschi ble inspirert av de tidlige mer poetiske og romantiske 
Magdalena, Hvile på flukten til Egypt og St Francis I ekstase. Bissell, Orazio, 1981, 16. Bissell nevner også andre 
kunstnere som kan ha influert Gentileschi, de toskanskfødte Santi de Tito, Ludovico Cigoli, samt Adam 
Elsheimer (Ibid, 17-21).  
217

 Se Conservatory Report i Vedlegg 
218

 Både Orazio og Artemisa ble influert av Caravaggio, i noe ulik grad. Pisa-fødte Orazio Gentileschi  ble selv 
utdannet i en manieristisk akademisk tradisjon da han kom til Roma i 1576/77, og han var en moden maler på 
37 år da han møtte Caravaggio og skiftet stil i begynnelsen av 1600-tallet. Denne nye stilen og stilskiftingen må 
Artemisia ha opplevd i lære hos faren i Roma, i alle fall fra hun var 13 år gammel, og var bestemmende for 
hennes tidlige utvikling som kunstner. Christiansen beskriver Orazios brudd med den manieristiske stilen: Ikke 
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noe sted vises bruddet med maniera som i Orazios Madonna med barnet i Bukarest, skriver han i Orazio and 
Artemisia, 2001, 91-92. 
219

 Jeg mener denne skyggen er spesiell, fordi den synes å være brukt i en fortellende og dramatisk hensikt, ikke 
bare som et resultat av bevisst lyssetting. Orazio bruker også svært bevisst skyggelegging, og i eks-Colnaghi er 
hele Judiths profil i skygge, noe som blir noe mindre effektfullt. Med bruk av et kraftig overlys kaster Davids 
hode i David kontemplerer Goliats hode i Spada-galleriet (datert 1610-12) en naturlig skygge, men uten den 
dramatiske ekstraskyggen. Den mørke skyggen i Oslo bidrar til å øke den psykologiske spenningen i bildet. Den 
kan kanskje peke fremover mot den svært store skyggen i Judiths ansikt i Artemisias Judith og tjenestekvinnen 
med Holofernes’ hode, (ca 1625) i dag i Detroit, selv om dette verket er svært annerledes og mye senere 
utgave. Det er for øvrig verdt å legge merke til Artemisias sterke «øyenskygge» i de ellers samlet mer 
dramatiske gjengivelser av Judiths ansikt både i Napoli (ca 1612) og Uffizi (ca 1619).  I Pitti-Judith er denne 
skyggen noe mindre aksentuert.  
220

 Allerede den samtidige kunstner og biograf Giovanni Baglione (i Le vite de Pittori, 360) beskrev hvordan 
Artemisia lærte alt av sin far, særlig det å tegne direkte fra naturen, «dal naturale si che buona elle fece, & 
molto bene portossi». 
221

Kjolestoffet i Judith i Oslo er ikke blitt grundig analysert tidligere. Her har jeg i stor grad søkt ekspertise i 
Norge og utlandet. Den første som satte meg på tanken om at dette var en type «Medici-stoff» var 
draktspesialisten Janne Helene Arnesen, som skal takkes både for forslaget om dette stoffet, til litteratur og 
kontaktpersoner. Videre opplysninger stammer blant annet fra Lisa Monnas’ bok Merchants, Princes and 
Painters; Silk fabrics in Italian and Northern Paintings 1300-1550, 2008, samt opplysninger fra Monnas selv i 
utfyllende, kommentarer i personlig kommunikasjon pr e-post i juli/aug. 2013.  Widar Hallén og 
seniorkonservator Anne Kjellberg ved Nasjonalmuseet har kommet med innspill og kontakter. Kjellbergs 
anbefalinger førte til kommentar fra professor emeritus Aileen Ribeiro ved The Courtauld Institute of Art, samt 
den tyske draktspesialisten Dr. Johannes Pietsch, Referent fur Kleidung und Tekstilen, Bayerische 
Nationalmuseum. Også Kirsten Røvig Håberg skal takkes for kommentar. Disse, i tillegg til den generelle 
litteraturen danner grunnlaget for opplysningene i dette kapittelet. Maria Pia Peettinau Vescina skriver om det 
lignende damaskstoffet i Judith-maleriet i Lemme-kolleksjonen i Roma i katalogen fra Artemisia-utstillingen i 
Paris i 2012. Peettinau Vescina, «Avec les yeux d’Artemisia les Vetements» i Artemisia, 2012 
222

 Kommersiell konkurranse førte til at mange av mønstrene ble kopiert og produsert flere steder. Monnas 
Merchants, Princes and Painters, 17  
223

 Medici-våpenet består av seks palle eller blader hvorav den sjette, ofte øverste er blå med en eller flere 
stiliserte liljer, som i den franske kongeslekten. Liljen ble også brukt i flere andre heraldiske våpen, og især av 
Medici-familien som et av symbolene på familiens verdighet. Da Cosimo 1. skulle få laget en ny krone, ble en 
stilisert lilje av røde rubiner plassert foran på kronen. Den vises på flere portretter av Cristina de Lorraine fra 
1590, (Portrett av Scipione Pulzone, Galleria degli Uffizi). Liljemønsteret hadde hun både i Medici-våpenet og 
sitt eget opprinnelige Lorraine-våpen. Cosimo 1. er også portrettert med kronen i Cigolis portrett fra 1602-05, i 
dag i Sabauda-galleriet i Torino. Omtalt i Heather I Sale Holian, «Family Jewels: The Gendered Marking of 
Medici Women..” Mediterrenean studies, 2008, 197. Familienes heraldiske våpen: http://www.heraldique-
europeenne.org/Regions/Italie/Modene.htm 
224

 Designet minner om «Panel of silk damask» som Lisa Monnas beskriver som: «(?) Florentine, first half of the 
sixteenth century, 66 x 58, 4 cm, inven.no 46. 146.116. Metropolitan Museum of Art, New York. Monnas, 
Merchants, Princes and Painters, 252, ill.nr 280 
225

 Stoffet minner bl.a. om jakken i Jacobo Bassanos portrett av en veneziansk senator, i dag i Kassel museum, 
der de nesten hjerteformete bladene er gjenkjennelige. Et annet eksempel er i Museo Correr, Venezia. Et 
lignende mønster er brukt i den grønne silkeduken i bakgrunnen av maleriet av Hans Holbeins Ambassadørene 
fra 1533, og en lignende, gulfarget damask finnes i en kappe båret av arveprins Moritz von Sachsen (1521-
1563) i et maleri fra omkring 1547-50. Den siste opplysningen stammer fra J. Pietsch, i personlig 
kommunikasjon pr e-mail 6/3- 2014. 
226

 Monnas, Merchants, Princes and Painters, s 252 
227

 Angelo Bronzino, Portett av en adelskvinne, ca 1550, Galleria di Sabauda, Torino. Smykkebeltet er laget av 
Benevenuto Cellini, noe som har bidratt til å bestemme dette bildet. I Orsi Landini er hun identifisert som 
Eleonora av Toledo. Roberta Orsi Landini – Bruno Niccoli, Moda a Firenze 1540-1580, 2005, 108 (ill 45). I følge 
Sabauda-galleriet hjemmeside er hun nå identifisert som en annen adelskvinne fra Firenze, Cassandra Bandini, 
gift med den kjente bankieren Pierantonio.  

http://www.heraldique-europeenne.org/Regions/Italie/Modene.htm
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 Monnas viser til bruk av modellbøker og mekaniske måter å overføre mønstre på gjennom 1500-tallet, noe 
som kunne føre til at mønstre ble gjentatt over lengre perioder i samme kunstnerskap, og mellom kunstnere. 
Monnas, Merchants, Princes and Painters, 35, 266-67.  
229

 Aurelio Lomi (1556-1622), eldre bror av Orazio Gentileschi, som vesentlig arbeidet i Pisa/Toskanaområdet. 
230

 Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 13, 15-20, beskriver hvordan Gentileschi fikk fire store 
bestillingsverk av alterbilder utenfor Roma, trolig gjennom oppdragsgivere knyttet til pavestaten, mellom 1605-
08. Det blir for omfattende å gå detaljert inn i mulige oppdragsgivere i denne sammenheng, en tidkrevende 
forskning jeg har vært nødt til å begrense her. Flere i kretsen rundt pave Clemens VIII var oppdragsgivere intil 
1606, deriblant Settimio Oligiati som ga oppdraget i S. Maria delle Pace, og gjennom ham traff Orazio trolig 
Giovanni Antonio Sauli, som ble en av Orazios viktigste oppdragsgivere og den som inviterte ham til Genova i 
1621.  Blant oppdragene i 1611-12 var utsmykning i Quirinalen (tapt i dag) og takfresker sammen med 
Augostino Tassi i Casino delle Muse for kardinal Scipione Borghese.  
231

 Se Bissell, Orazio Gentileschi, 1981, 14-15.   
232

 Det røde stoffet er brukt som senge-draperi i maleriet Joseph og Potifars kone fra ca 1610, olje på lerret, 
Galleria Borghese, Roma. Jeg har ikke sett at noen har sammenlignet Oslo-stoffet med dette før. Cigoli kan ha 
influert både Orazio og Artemisia. Ludovico Cardi (1599-1613), kalt «Cigoli» kom også fra Toskana, og de 
arbeidet samtidig i Roma. Både Orazio og Cigoli hadde i en periode Scipione Borghese som arbeidsgiver. Cigoli 
bodde i Roma fra 1604 til sin død i 1613 (Se Bissell, 1981, 18) Det er mulig at Gentileschi ble introdusert til 
Galileo Galilei (1564-1642) gjennom hans nære venn Cigoli, som var i Roma for å presentere sine astronomiske 
oppdagelser for pavestaten fra mars til juni 1611, skriver Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 15-16. Cigoli 
var tilknyttet Medicis hoff før han reiste til Roma, og Ferdinand og Cristina di Loreno ble hans nærmeste 
oppdragsgivere. Kan Cigoli også ha vært behjelpelig med anbefaling mellom Gentileschi og Medici-hoffet? 
233

 Monnas, Merchants, Princes and Painters, 266 
234

 Også malere som Rubens og van Dyck brukte 1400-og 1500-talls stoffmønster for å etterligne italienske 
malerier fra 1500-tallet, og for å vise det eksotiske eller fremmede. Monnas, Merchants, Princes and Painters, 
259 
235

 Pietsch i personlig kommunikasjon pr e-post 6/3-2014: «… the fabric suggests a very high rank in society of 
the original wearer” 
236

 «The Gentileschi depiction in Hartford Connecticut is similar in concept, combining an unfashionable but 
magnificent textile and a fanciful outfit».  Personlig kommunikasjon pr. epost fra Ribeiro 27/8- 2013.  
237

 Personlig kommunikasjon pr e-post fra Ribeiro 7/3- 2014. 
238

 Ribeiro, e-post 14/3-2014. 
239

 Foreslått uavhengig av hverandre av Arnesen, Kjellberg og Røvig Håberg. Flere viser til en stoffsamling for å 
heise opp kjolen når kvinnen skulle bevege seg ute, som en del av en mote, eller kunstnerisk konvensjon. 
Arnesen påpeker at dette var vanlig allerede fra middelalderens fremstillinger, og ofte ble brukt som eksempel 
på å skille arbeidende kvinner fra adelskvinner. I Oslo-verket er det interessant at både Judith og 
tjenestekvinnen har slik oppheising på kjolene: begge hadde en jobb å gjøre.  
240

Flere påpeker at denne moten med store hofter aldri slo riktig an i Italia. Arnesen i  personlig kommunikasjon 
pr e-post 21/6-2013 minner om elisabethanske portretter der skjørtene ble laget en halv meter lenger enn 
nødvendig, så ble det sydd en stor fold rundt hoftene som ble dandert og sydd fast. Pietsch, i personlig 
kommunikasjon pr e-post 6/3-2014, viser til eksempler på slik store kjoler: Anne of Denmark, London National 
Maritime Museum, 1605 (John de Critz?) og Frans Pourbus (1569-1622) Dronning Elisabeth av Frankrike, trolig 
1616, Frankfurter Kunsthalle. 
241

 En rekke håndverkere laget klær til ball og teaterforestillinger i Firenze, se f eks Maria Pia Pettinau Vescina i 
Artemisia, 2011, 220 
242

 Ribeiro, e-post 14/3 2014  
243

 Pietsch viser for eksempel til Selvportrett som allegorien på maleriet, Royal Collection, London. De avtagbare 
ermene er typiske i flere av Caravaggios malerier, (f. eks Martha og Maria Magdalena, Detroit Institute of Arts).   
244

  Pietsch, i e-post 6/3- 2014 
245

 Om Donatello-skulpturen og Medici-familien, se Sarah Blake McHam «Donatellos Judith as the emblem of 
God’s Chosen People» i The Sword of Judith, 2010, 307-324, og Sarah Blake McHam, «Donatello’s Bronze David  
and Judith as Metaphors of Medici Rule in Florence», i The Art Bulletin, 2001, 32-47.  McHam viser hvordan 
statuene blir brukt som metaforer for Medicienes styre i Firenze. Judith-statuen ble flyttet i 1495, etterat 
Mediciene ble tvunget ut av Firenze i 1494, og ble et symbol på republikken, som ytterligere understreker 
Judiths politiske symbolkraft. Roger J. Crum, «Judith in Reniassance Florence» i The Sword of Judith”, 2010, 302 
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 Lucrezia Turnabuoni de Medici. ”Sacred narratives”, edited and translated by Jane Tulys. The Dayton Art 
Institute, 1999 
247

 Tulys, ”Introduction” i ”Sacred narratives”, 1999, 25 
248

 Giovanni Battista Vanni eller Cecco Bravi, Judith, Villa Poggio Imperiale, Firenze, ca 1622 
249

 Garrard, Artemisia Gentileschi, 1989, 157 
250

 Peter Paul Rubens laget en rekke Judith-fremstillinger. En av de mest kjent kalt «Store-Judith» (Judith dreper 
Holofernes), som er tapt men eksisterer i samtidige trykk, har vært foreslått som inspirasjonskilde for Artemisia 
(Garrard, 1989, 306) Om Marie de’ Medici som oppdragsgiver, se Deborah Marrow: The Art Patronage of Marie 
di’ Medici, Ann Arbour, Michigan: University of Pennsylvania, 1978, 71 
251

 Simon Vouet (1590-1649), Judith og tjenestekvinnen med Holofernes’ hode, Alte Pinakotek, Munchen. Legg 
merke til hårsmykket i turbanen. 
252

 Diane Apostolos-Cappadona, «Costuming Judith in Italian Art of the Sixteenth Century» i The Sword of 
Judith, 2010 , 325-345.   
253

 Om praksisen med bruk av kartonger og replikker av i sær Orazios, men også Artemisis kunstnerskap, se 
Christiansen i Orazio and Artemisia, 2001, «Replication», 21-37, særlig om Judith, 22. Han mener likheten 
mellom Pitti-Judith, Oslo og eks-Colnaghi-Judith kan forklares gjennom bruk av omriss. 
254

 Om Orazios teknikk i forhold til Caravaggio, se Verksanalyse. Orazio er trolig blant de få kunstnere som så 
Caravaggios arbeidsmetoder direkte, påpeker Christiansen. Når det gjelder Orazios teknikk I freskemalingen, 
antar han bruk av at “highly elaborate cartoons of indivdual figures that were done from multiple settings». 
Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 10, 11.  
255

 Det er enkelte tydelige pentimenti i Oslo-maleriet, beskrevet I Verksanalyse og «Conservatory Report».  
256

 Kontrastene mellom Judith og tjenestepiken er aller mest synlig i Orazios Wadsworth-fremstilling. Dette 
kommer særlig frem når du følger kvinnenes blikkretning hver sin vei, helt parallelt med diagonalene i bildet. 
Det er også sterkere kontraster mellom Judith og tjenestekvinnen enn i de øvrige verkene. 
257

 Sitatet er hentet fra Palmers anmeldelse av 1991-utstillingen i Firenze, der han anser dette som et 
karakteristisk trekk ved hennes malerkunst, og nevner Artemisias Madonna og barnet i Spada som et 
eksempel. Sammenligningen her med Oslo-Judith er min egen. 
258

 Christiansen, «Becoming Artemisia, Afterthoughts», 2004, 106  
259

 Judith og tjenestekvinnen med Holofernes´ hode, (114 x 91,5 cm), Galleria Palatina. Jeg takker Pitti-museet 
for å ha fått lov til å nærstudere maleriet under sterkt sidelys utenom åpningstid, samt tilgang til museets 
restaureringsrapporter. Kjolen var opprinnelig rød, men ble overmalt med en blåfarge, som ga et brunblandet 
resultat. Rester av den klare blåfargen kan fremdeles sees over Judiths høyre skulder, der kunstneren siden har 
overmalt og endret skulderavslutningen. Pitti-bildet er mer konsentrert enn Oslo-verket, men det er også 
nedkuttet fra opprinnelig størrelse, se Mann i Orazio and Artemisia, 2001, 333. Bildet er merket av 
restaureringer bl.a. i tjenestekvinnens profil. 
260 Ser vi på Holofernes’ hode i de øvrige verkene av far og datter, er det tydelig at vektleggingen skifter. 
Artemisia viser Holofernes i den ytterste smerte, uten forbehold, i de direkte drapsscenene, men i andre scener 
trer hans rolle mer i bakgrunnen, det gjelder både i Pitti og i Detroit. I triumfbildet i Lemme er Holofernes 
sentral og lyssatt, og nærmest vakkert beskrevet i smerten. I Oslo er han også sentralt lyssatt og plassert, og 
mild, som i Pitti, men i Pitti er han ikke er lyssatt. Ser man på Artemisias videre behandling av Judith-temaet i 
Detroit (1625-27) tyder det på en stadig mindre konsentrasjon om Holofernes, med det avkuttede hode halvt 
innpakket i tjenestekvinnens matpose, likevel helt forrest og i maleriets midtlinje. Her er flere symboler på 
Holofernes’ tidligere makt, slåss-hansken på bordet, krumsverdet og sverdskjedet representerer kvinnenes 
mektige seier over militærkjempen. Om Detroit se Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 368, generelt om 
Holofernes’ rolle i Garrard, 1989, 291 
261

 Dateringen av Pitti-verket varierer nesten med et tiår i tidligere forskning, fra 1612-1618/19. Flere plasserer 
verket i Artemisias romerske periode før hun dro til Firenze, deriblant Papi, 1991; 2014. Garrard, Stolzenwald 
og Bionda mener det hører til Artemisias tidlige florentinske periode.  Mann i Orazio and Artemisia, 2001, 331-
333 viser til en løsere behandling av malerstrøkene og sammenligner med Santa Catarina fra 1618-19 og det 
senere Jael og Sisera (1620) også mht dekorative detaljer. Jeg synes selv dateringen av Pitti-verket er særlig 
komplisert. I en sammenligning med Oslo-bildet, mener jeg å se at penselstrøkene blant annet i de hvite 
camici’ene og tjenestekvinnens turban viser en noe mer virtuos behandling enn i Oslo, noe som støttes av 
røntgenbildene, et argument som kan tilsi en annen og senere datering av Pitti. Samtidig er det eksempler på at 
Artemisia malte noe mer idealiserende i Firenze, og Pitti-verket er svært Caravaggio-inspirert og har likheter 
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med Baglione, som Papi påpeker. Det er også påvist at Artemisias teknikk varierte fra verk til verk, også innen 
samme periode. 
262

 Eks-Colnaghi-bildet ligner på Pitti i flere enkeltheter i komposisjonen, i det de to kvinnene er ført tettere 
sammen, som i Firenze, i motsetning til i Oslo.  I eks-Colnaghi har Judith sverdet slengt opp på skulderen, som i 
Pitti-bildet, og ikke senket, som i Oslo. Også i eks-Colnaghi er den dramatiske diagonalen fra venstre opp mot 
høyre enda sterkere understreket enn i Oslo, i det tettere billedutsnittet i høydeformat og med Judiths 
blikkretning. Eks-Colnaghi er kanskje det av verkene som minner mest om Michelangelos takfreske. Det er flere 
ulikheter i forhold til Oslo: Tjenestekvinnens hode er snudd og vender seg mot Judith og ser bakover sammen 
med henne. Her legger Judith ingen hånd på tjenestekvinnens skulder, denne gesten som gir de to kvinnene en 
så spesiell nærhet både i Oslo og i Pitti.  Tjenestekvinnen er mer i ubalanse, og komposisjonen i eks-Colnaghi gir 
samlet sett et inntrykk av å være mindre balansert i komposisjon enn både Oslo og Pitti. Ubalansen særlig hos 
tjenestekvinnen kan tyde på at eks-Colnaghi kan være laget tidligere i Orazios produksjon. (Bissell foreslår 
1605-10 i Artemisia, 1999, 319.) Det er en helt annen balanse både i Oslo-verket og i Pitti-versjonen, 
understreket av Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 332 
263

 Så gikk de to kvinnene av sted, slik de pleide når de gikk for å be. De gikk gjennom assyrerleiren, men 
unngikk å gå gjennom den dalen Judit hadde pleid å oppsøke. De steg opp på fjellet ved Betylua og kom fram til 
byporten.  (Fra Judith 13: 10.) En slik scene er også beskrevet i Federico Della Valles Judith-stykke fra 1627. 
Christiansen, Orazio, 2001,187-88, 189 n.2 og  Capozzi, The Evolution and Transformation, Ann Arbour, PhD, 
1976 
264

 Christiansen i Orazio and Artemisia, 2001,192. Det er imidlertid stor forskjell på Judiths uttrykk i Wadsworth 
og i replikken i Vatikanet.  
265

 Mann i Artemisia, Milano 2011, 60, note 19, 20. Hun påpeker at «It is neither accurate nor wise to think that 
she only painted forceful narratives, female nudity or enticing heroines” og at dette har hatt betydning for 
forståelsen av Artemisias karriere og diskusjon om tilskrivning.   
266

 Modellen til Caravaggios Judith er trolig kurtisanen Fillide Melandroni, og han har selv malt sine trekk inn i 
Holofernes’ grufulle grimase, slik han så ofte malte sitt eget portrett inn i sine malerier. Se nærmere i Vodret, 
Caravaggio, 2010, 92-94. Et annet eksempel er Artemisias nære kollega fra Firenze, Cristofano Allori. I følge 
Baldinucci malte han sin elskerinne Maria Mazzafirri som Judith, tjenestekvinnen fikk trekkene til hennes mor, 
og han fremstilte seg selv som Holofernes. Et av verkene er I Royal Collection i UK, 
http://www.royalcollection.org.uk/collection/404989/judith-with-the-head-of-holofernes, besøkt 24/2-2015. 
Om Allori og andre som har fremstilt seg selv i avkuttede hoder,(Titian, Giorgione, Caravaggio)  se Erwin 
Panofsky, Problems in Titian, Mostly Iconographic. New York: New York University Press, 1969, 43  
267

 Jeg har vært nødt til å begrense denne diskusjonen her, men nevner ganske kort noen observasjoner i 
forhold til mulige modeller. I spørsmålet om Judith-myten kan tolkes som et hevnmotiv, se særlig Ciletti i The 
Artemisia Files, 2005, 66. Spørsmålet om Artemisias forhold til Judith-temaet kan knyttes til en form for 
bearbeiding av traumer er ofte blitt drøftet især i forhold til Artemisias to drapsscener. Bissell skriver i 1968 at 
det er vanskelig ikke å se for seg Holofernes der som A. Tassi (Bissell, 1968, 156). Garrard viser til Artemisias 
egne opplevelser når hun tolker fremstillingen av Judith, og flere siterer fra Artemisias uttalelser i rettssaken 
når hun sier at «I’ll kill you with this knife because you have violated me.». (Garrard, Artemisia, 1989, 278 og 
utdrag fra rettspapirene, 403-487, nr 416). Direkte biografisk-historiske tolkninger er som nevnt diskutert bl.a. 
av Pollock, som advarer mot å lese Artemisias livshistorie rett inn i verkene og snarere se dem i lys av en mer 
indirekte bearbeiding av traumer. Se også Cropper, «Artemisia in her Father`s house» i Orazio and Artemisia, 
2001, 282-296 
268

 Alexandre Lapierre, Artemisia, 2000, 378-379, beskriver Tassi ut fra rettsdokumentene fra 1612. 
269

 Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 10-12, mener å se at «the short-haired, bearded, middleaged 
model for Holofernes’ head in Oslo also posed for the David slaying Goliath in Dublin.  Was it Orazio’s barber? 
If so, he also sat for Artemisia in her Judith slaying Holofernes…” Orazios barberer gjennom 20 år het 
Bernardino Franchi, og satt ofte som modell for ham, i følge vitnemål i 1612. Christiansen påpeker også et 
annet sted at Orazio brukte samme modell med flere års mellomrom, som modellen Giovanni Molli, og regner 
med at han hadde studier av hoder han brukte til ulike tidspunkt.  
270

 Luciano Berti, i Artemisia, 1991, 20, Gianni Papi, “ritrattistica (o autoritrattistica)”, ibid, 106 
271

 Mens Berti er blant dem som mener at Judith i Uffizi-galleriet er et selvportrett, sier Garrard at det ikke er 
sikkert. Kanskje ønsket kunstneren ikke å bli knyttet for nær til “the figure whose action could have been so 
dangerously close to her own repressed fantasies», skriver Garrard, og spekulerer over om kunstneren, selv om 
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hun ikke har brukt seg selv direkte, har en form for selvrepresentasjon i både Judith-figuren og i 
tjenestekvinnen i Uffizi-galleriet. Garrard,  Artemisia Gentileschi, 1998, 312. 
272

 Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 10-11 
273

 Bissell, Orazio Gentileschi, 1981, 26 
274

 De tidligere antagelsene om at Artemisia kan ha vært direkte med på å male i Casino delle Muse er blant 
annet tilbakevist i Cavazzini, «Artemisia in her father`s house» i Orazio and Artemisia, 2001, 289. Men det 
utelukker ikke at hun kan ha sittet modell for faren for denne figuren. 
275

 St Cecilia eller Kvinne som spiller lutt, Detroit Institute of Art. Bissell, Orazio, 1981, 25 og 86 (note 7). 
Garrard, Artemisia, 1998, 330. 
276

 Portrettet er Jerome Davids kobberstikk av Artemisia Gentileschi fra ca 1625-30, Trustees of the British 
Museum. Bissell viser også til likheten mellom Judith i Wadsworth og St Cecilia (Ung kvinne med en fiolin), i dag 
i Detroit. Bissell, Orazio, 1981, 156.  
277

 Bissell oppsummerer Orazios kvinnehoder som runde hodefasonger med tung hals, og store ører som ikke 
alltid er overbevisende festet til hodene deres. Bissell, Orazio, 1981, 27.   
278

 Artemisia Gentileschi, Madonna med barnet, Galleria Spada, Roma, (116,5x86,5), olje på lerret. Selv om 
Madonnaen er mildere i uttrykket og mer idealisert enn flere av Artemisias sterke, robuste andre heltinner fra 
Bibelen, minner ansiktstrekkene om Oslo-Judiths ansiktsform. Fakta omkring verket som kom frem i 1992, viste 
at det utvilsomt er malt av Artemisia. Mann viser til at en sammenligning mellom Susanna og Madonna er et 
eksempel på hvordan Artemisia kunne arbeide i to forskjellige stilarter.  Spada-madonnaen er oftest datert til 
1610-12 som i katalogen fra 2001, eller senere (1616-20). Christiansen, Becoming Artemisia, Afterthoughts, 
2004, 110-11. Mann i Orazio and Artemisia Gentileschi, 2001: kat. nr 52, 299 
279

 “Artemisia certainly identified her own skill with such fame, and every image of a forceful woman she 
painted has to be associated with the author in some sense”…«But selfidentification with a work has little to do 
with resemblance».  Cropper, i Artemisia, 2001,268, 278 
280

 Se Papi, 1994, 197-202; Papi, 2000, 452; Papi, 2010, 160. Her skriver Papi om dokumentasjonen rundt verket 
Kvinne som spiller lutt i Minneapolis, Curtis Galleries,( 77,5x71,8), ca 1615-1618. Han antar at kildene betyr at vi 
her har et verk som viser hvordan Artemisia så ut på denne tiden. Se også Mann i Orazio, 2001, 417-421 
281

 Santa Caterina fra Alexandria (77x62, olje på lerret, Galleria degli Uffizi, ca 1615-20), Kvinnelig martyr, olje 
på lerret, ca 1615-18, privat samling (vist på Orazio og Artemisia-utstillingen i 2001/02), som alle minner om 
ansiktet i Artemisias sikre Inclinazione fra 1616, i taket Casa Buonarotti i Firenze. Ingen av disse portrettene 
ligner særlig på maleriet mange hittil har antatt som et selvportrett, nemlig L´Allegoria della Pittura i 
Kensington Palace. Dette verket ble trolig fremstilt da Artemisia var i London fra 1638-40, og det rimer heller 
ikke med at kvinnen på maleriet da skulle være en kvinne i 40-årene.  Det er skrevet en lang rekke omtaler om 
dette bildet, som jeg ikke kan gå inn på i denne sammenheng.  Men jeg følger Papis overbevisende 
argumentasjon rundt Selvportrett som kvinne med lutt og lignende verk, og drøfter disses enkelttrekk for første 
gang i spørsmålet om Judith i Oslo. 
282

Garrard, i The Artemisia Files, 2005, 13 bemerker både likheter og ulikheter mellom ansiktene i Artemisias 
Selvportrett som kvinne med lutt og Kvinnelig martyr, og spør derfor om det kan finnes et slags «ur-uttrykk» av 
Artemisias ansikt som ligger bak det hun omtaler som spillet rundt hennes identitet i begge verkene. Bal 
foreslår en alternativ måte å tolke likheten i ansiktsuttrykkene på, som handler om et spill mellom «other» og 
«self». Mer om selvrepresentasjon, se Bal, op cit, 139-167; Cropper, Orazio and Artemisia, 2001, 262-282; 
Christiansen i  Afterthoughts, 2004, 111, 114 og Rodolfo Maffeis i Artemisia, Milano, 2011, 62-79 
283

 A.R. De Koomen, «The Self-portrait «en decapité»»i  Disembodied heads in Medieval and Early Modern 
Culture, 2013, 206-208.  
284

 Det er et også et spørsmål om Artemisia har kunnet male selvportrett i profil, selv ved bruk av et speil, som 
gjør at det er spørsmål om det er et direkte selvportrett i Oslo.  Men det kan tenkes at Artemisia kjente disse 
trekkene hun har malt så ofte, at det eventuelt kan være mer snakk om en selvrepresentasjon. I alle fall med 
tydelige trekk som minner både om Susanna og de senere direkte selvportrettene av henne, som vist til over.   
285

 Smykke- og symbolbruken minner også om en rekke andre fremstillinger i Artemisias kunstnerskap, se f.eks. 
masken på drapsvåpenet i Jael og Sisera (86x125) Signert Artemitia. Lomi.Facibat MDCXX, fra 1620,i  dag i 
Nasjonalmuseet i Budapest.  
286

 Perler sto for renhet og jomfruelighet, og passet derfor også på en Judith-figur.  De dråpeformete perlene 
var populære og foretrukket bl. a. av Medici-kvinnene, slik vi ser i en rekke portretter, blant annet av Bronzino.  
Smykkebruk var en del av Medici-dynastiets bevisste bruk av symboler for å vise til kvinnenes tilknytning til 
dynastiet og deres makt. Sale Holian, “Family Jewels..”, 2008, 157  
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 Garrard, Artemisia, 1998, 330, 29, 30, 32. Garrard mener også dette verket er en kopi av farens Wadsworth-
verk, laget av Artemisia. Garrard viser særlig til Judith-typen som er ulik i Vatikanet. En nærmere undersøkelse 
også av fortellerdetaljer i bildet, i sær i de annerledes og tydelige blodsporene i Vatikan-verket i forhold til 
Wadsworth som oversprøyter ermer og kjoler, kan støtte en slik teori. 
288

  Bissell, Artemisia, 1999, s 322-23, tolker figuren som en Athena. Han sammenligner smykket med bl. a. en 
gresk-romersk intaglio i pietra verde, Musei Capitolini, Roma.   
289

 Artemisia Gentileschi, Minerva, 131x103, Galleria degli Uffizi, Firenze, ca 1635. Signert. Fremstilling av 
kvinner som Athena/Minerva var utbredt, se f. eks mynten fra 1603 der Marie de` Medici er fremstilt som 
Pallas Athena og hennes mann Henrik IV som Mars, nå i Weiss collection, muligens en inspirasjon for Rubens 
senere Medici-syklus i Louxembourg-palasset. 29/5-15 
http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/FRANCE/DUPRE/DUPRE-
HENRI%20IV%20&%20MARIE%20DE%20MEDICI-BW529-HIGH.htm 
290

 Når det gjelder det flagrende håret eller båndet fra den lille skikkelsen på hårsmykket i Lemme, utelukker jeg 
at båndet er rester av en chlamys, som derved ville tilsi at skikkelsen er en Minerva. 
291

 Den lille figuren i Lemme-hårkameén står i contraposto, med en stor, helt tydelig langbue i den ene hånden. 
Hennes svært lange hår eller et langt bånd knyttet rundt pannen, blåser bølgende bakover. Selve ben-stillingen 
og de øvrige attributtene (buen og det lange håret eller båndet) tyder på at figuren i Lemme-bildet må være en 
Artemis. Det kan derfor settes i sammenheng med særlig den midterste figuren i det lignende symbolet i Uffizi-
armbåndet, som Garrard overbevisende beskriver som en Artemis.  
292

 Garrard, Artemisia, 1989, 326-27. Garrard omtaler her som den første de to blå kaméene med hvite figurer 
som to uilike Artemis-fremstillinger, og utelukker ikke at Artemisia brukte dem som signatur. Garrards 
beskrivelser av symbolbruk er et viktig utgangspunkt for min sammenligning. Hun beskriver også detaljert 
symbolbruken i Pitti-Judith, (ibid, 316-319), og peker på muligheten av at kunstneren ble inspirert av Bronzinos 
symbolbruk i sine verk av Medici-familien, med portrettet av Bia de’ Medici, Cosimo 1. datter som eksempel. 
(ibid, 40-42).  Garrard har ikke sammenlignet smykkene med Lemme eller Oslo. Papis oppdagelse av Oslo-
smykket har vært grunnleggende for de videre omtalene og også for dette kapittelet. Jeg følger Papi m fl. som 
attribuerer Lemme-verket til Artemisia, og som daterer det tidlig i hennes karriere, kanskje mellom 1607 og 
1610. Flere andre har nevnt smykkene i Pitti-maleri og Uffizi med noe divergerende tolkninger, mange i 
fotnoter, som Radolfo Maffeis i Artemisia, 2011, note 44, uten å se dem i sammenheng med Oslo eller samtlige 
Judith-arbeider. Bissell sammenligner smykkene i Oslo, Lemme og Uffiziene (Bissell, 1999, 322), og mener Oslo-
smykket er en Athena, men advarer mot å trekke konklusjoner mht kunstnerskap. En annen forsker jeg siterer 
fra i dette smykkekapittelet er Diana Apostolos-Cappadonas, som sammenligner flere Judith-verk i den  
interessante artikkelen «Costuming Judith in the Italian Art of the Sixteenth Century» i The sword of Judith, 
2010, 325-43, der hun ser på Judiths forandring fra middelalderen til renessansen i klesdrakt og smykker, og 
viser særlig til sammenhengen med Athena og Artemis i en del av Judith-figurene. Hun behandler ikke Oslo og 
Lemme. I forbindelse med Artemisia-utstillingen i Paris 2012 skriver Pettinuu-Vescina en oversikt over noen av 
Artemisias kjoler og smykker, Maria Pia Pettinau-Vescina, «Avec les yeux d`Artemisia, les vêtements» i 
Artemisia, Paris, 2012, 218-223.) Hun behandler ikke Oslo-verket.   
293

 Diane Apostolos-Cappadona, «Costuming Judith», 2005, 340 
294

 Jeg takker for innspill i tolkningen av Athena, Artemis og Medusa i personlig kommunikasjon i møte og e-
post med Elena Raisi ved Universitetet i Bologna i juni 2013. Som tidligere nevnt har også Capozzi og Garrard 
påpekt paralleller mellom Judith-og Athena myten, slik Athena blir beskrevet i Herodots Lindian Chronicle, der 
Minerva/Athena reddet sitt folk som var angrepet av orientalske barbarer etter at vannet var kuttet vekk fra 
byen i fem døgn.  Athena/Minerva er også svært ofte fremstilt i profil i klassisk ikonografi, kronet med en 
hjelm. Hun er i trekvart eller profil, fordi ingen skulle se henne inn i øynene (som Medusa, som var Minervas 
«dårlige ansikt»). Sammenlignbart med profilen i Oslo-smykket er flere antikke mynter eller smykker med 
Athena/Minerva i profil, som siden ble brukt som smykker fra renessansen, se f.eks. Romolo Righetti, Incisori di 
gemme e cammei in Roma dal Rinascimento all`Ottocento, Tav. 111, nr 1. Et eksempel på en cameo fra denne 
tiden som fremdeles finnes i Firenze, se «Busto di Minerva», inven. Nr 1530, i Galleria degli Uffizi, datert ca 
1600-1699.(Ill. 49)  
295

Garrard, Artemisia, 1989, 557, note 17 viser flere eksempler som viser Diana-mytens popularitet i malerkunst 
på denne tiden 
296

 Garrard, Artemisia, 1989, 326-337, har også en interessant gjennomgang av Judith og Artemis-myten i sitt 
omfattende Judith-kapittel i Artemisia-monografien. 

http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/FRANCE/DUPRE/DUPRE-HENRI%20IV%20&%20MARIE%20DE%20MEDICI-BW529-HIGH.htm
http://www.historicalartmedals.com/MEDAL%20WEB%20ENTRIES/FRANCE/DUPRE/DUPRE-HENRI%20IV%20&%20MARIE%20DE%20MEDICI-BW529-HIGH.htm
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 Giorgio Vasari, Judith og Holofernes, ca 1554. I dag i St Louis Art Museum, St Louis. Det er for øvrig 
interessant å bemerke at Judiths kjole i Vasari-verket er surret opp med bånd nedenfor midjen, som skaper en 
stoffsamling på hoften, akkurat som i Oslo-bildet og især hos tjenestekvinnen i Artemisias Pitti-maleri. 
298

 Apostolos-Cappadona i The Sword of Judith, 2005, 325. Hun tolker begge kameéne som forskjellige Artemis-
gudinner, og mener som Garrard at ansiktet på sverdpommelen i Pitti er en Medusa, som et motstykke til 
ansiktsuttrykket på den døde Holofernes i kurven. Judiths positur er som en Athena som står vakt om 
tjenestekvinnen. Kameén er like viktig plassert i håret i Pitti som på armen i Uffizi, og hun mener det er en 
talisman, en av Judiths forfedre som passer på. 
299

Christiansen, «Becoming Artemisia. Afterthoughts», 126, note 56, 
 
skriver at røntgenbilder viser at også at 

Judith og tjenestepiken med Holofernes hode i Pitti-palasset i Firenze skulle ha hatt et armbånd, men ble utelatt 
av kunstneren i det endelige verket. Gianni Papi, som var den første som for alvor brakte frem smykke-
tankegangen i forbindelse med Oslo-maleriet i 1991, har som nevnt nylig bragt frem en annen Judith-figur med 
mange smykker som han påpeker kan ha vært en inspirasjon for Artemisia, Giovanni Bagliones Judith og 
tjenestekvinnen med Holofernes’ hode, olje på lerret, (134,5x99,3). Smykkene i dette verket kan minne om de 
edelstensbesatte beltene både i Oslo og Lemme-samlingen, og en liten figur som ser ut som en maske eller en 
Medusa kan minne om hodet på sverdpommelen i Artemisias Pitti-Judith. Papi, Giovanni Baglione, Judith and 
her Maidservant, Tefaf 2014 Grassi Studio.  
300

 Garrard, Artemisia Gentileschi, 1989, 317-319, 327 
301

Yuri Primarosa i Artemisia, 2011, 226-27, og Contini ibid 242-243 sammenligner skjoldet i Judith og 
tjenestekvinnen med Holofernes’ hode i Museo di Capodimonte, (ca 1645-50) som er kommet frem etter 
rensning av bildet med Artemisias Minerva-fremstilling fra ca 1635 (Galleria degli Uffizi,  invent. Nr. 8557). 
Dette ligner også Caravaggios kjente Medusa-skjold som ble gitt til storhertug Ferdinand 1. av Medici. 
302

Garrard, Artemisia Gentileschi, 1998, 334-336 har en teori om at halvmåneskyggen over Judiths ansikt har 
tilknytning til Galileis samtidige forskning. Hun karakteriserer hele Judith-figuren i Detroit som en Artemis.  
303

 Denne forskjellen i smykkebruk er påpekt av samtlige Gentileschi-forskere, spesifisert i kapittelet Tidligere 
forskning. Unntaket er freskene i den private havestuen i taket på Casino delle Muse i Roma, tidlig på 1600-
tallet men da i en helt annen sammenheng siden det handler om en ren sekulær utsmykning i et havekasino. I 
Orazios freske Ursula fra Farfa har jeg funnet et enkelt barokksmykke som holder kappen sammen. Ellers synes 
de religiøse verkene å være smykkeløse inntil han begynte som hoffmaler i England fra 1625, se f. eks. «Finding 
of Moses».   
304

 Den dråpeformete blodfontenens helt spesielle buer i Judith-verket i Uffizi-galleriet er interessant foreslått å 
være formet i forhold til Galileo Galileis nye observasjoner av prosjektiler som beskriver en parabolformet 
kurve. Cigoli har trolig også vært inspirert av Galileos forskning om månen i sitt verk Maria Himmelfart i S. 
Maria Maggiore i 1611, som Artemisia kan ha sett. Se David Topper and Cynthia Gillis, “Trajectories of Blood: 
Artemisia Gentileschi and Galileo’s Parabolic Path”, Woman’s Art Journal, Vol. 17, No. 1, Spring-Summer, 1996 
305

 Man kan spekulere over om det nesten totale fraværet av smykker i Orazios religiøse arbeider frem til han 
ble hoffkunstner kan skyldes at han fulgte pålegg fra Trent-traktaten mer lydig enn datteren Artemisia, i tråd 
med utdannelse og medlemsskap i Academia di San Luca, eller om det skyldes oppdragsgivere.  I 
motreformasjonens Roma var religiøse verk underlagt streng decorum, og nakenhet og luksus ble ikke anbefalt. 
Både smykkebruk (og sømmelighet) kan ha med kunstneren men også med oppdragsgivers ønsker å gjøre, slik 
øreringene til Caravaggio tyder på. Det er også verdt å legge merke til at Caravaggios religiøse verk er så å si 
smykkeløse, bortsett fra når det er et poeng at smykker blir lagt vekk, som i Maria Magdalenas perlekjede og 
en ørering som symbol i Roma-verket i Palazzo Doria Pamphilij fra 1594/95. Denne øreringen med fløyelssløyfe 
bruker Caravaggio også i Judith halshugger Holofernes, og kan være direkte knyttet til oppdragsgiveren Ottavia 
Costa, hvis datter Louisa brukte slike øreringer i sitt bryllup. Om Caravaggios ørering, se Vodret, Caravaggio, 
2010, 52, 93 
306

«Gi min hånd, en enkes hånd, kraft til å utføre det jeg har planlagt.» (Judith 9:9)… «Knus deres stolthet ved 
en kvinnes hånd» (Judith 9:11).  Fra Judiths bønn. Utrykket «ved en kvinnes hånd»: Det ble regnet for spesielt 
vanærende å dø for en kvinnes hånd, sml Dom 9,54, i følge «Judit» i Apokryfene, (Oslo, 1988). Også bemerket i 
Garrard, 1989, 321. Det at Holofernes til og med ble drept med hans eget sverd, vil kunne øke ydmykelsen.  
307

 Garrard, Artemisia Gentileschi, 1989, 319-20. Om skjoldet, se Gregori i Caravaggio e carraveggeschi,  2010, 
107-109.  
308

 Takk til Elena Raisi for denne sammenligningen med en gorgoneion som hun mener minner om Medicis lille 
hjul, i en personlig kommunikasjon pr e-post i mai 2013.(Lite hjul med Medusas hode, 1570-1580, Bargello 
Nasjonale Museum, Firenze i Medusa. Il Mito, l`antico e i Medici, a cura di V. Conticelli, Polistampa, 2008. 
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 Judith og tjenestekvinnen i Capodimonte, se ill., side. Replikken i Cannes, se omtale og ill. i Artemisia, A 
Passion, Milano, 2011, 243 
310

  Flere, deriblant Contini, påpeker at ansiktet til Judith-figuren kan minne om kvinne med vifte, eller den 
spillende kvinnen i taket på Casino delle Muse, der Orazio malte mellom 1611-12. Contini har, som Bissell 
tidligere, påpekt at portrettet av Kvinne med vifte også kan være et portrett eller selvportrett av 19-årige 
Artemisia, i det de antar at hun kan ha hjulpet faren med takmaleriet. (Bissell i Artemisia, 1999 ,18, Contini i 
Artemisia, 2011, 17). Uansett om hun har sittet modell eller ikke, kan man spekulere over om likheten mellom 
det nesten skjulte armbåndet i Wadsworth og Vatikanet kan være en inspirasjon eller indirekte hilsen til 
Artemisias så tydelige bruk av armbåndet i hennes Judith-verk i Uffizene. Orazios Wadsworth-verk er nå 
overbevisende datert etter Artemisias Judith-bilde, som betyr at det også er senere enn Artemisias 
tilbakekomst til Roma i 1619/20.  
311

 Bissell er blant forskerne som først overbevisende attribuerte Susanna i Pommersfelden til Artemisia i 
Artemisia, 1999, 2-10. Susanna er fremdeles regnet som et sikkert verk av Artemisia, trolig med hjelp fra sin far. 
Bissell, «Re-thinking early Artemisia» i Afterthoughts, 2004, 19-49, Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 296-299  
312

 Med bekymret pannerynke og avvergende håndgester forsøker hun å skyve vekk to gamle menn, som så 
tydelig er fremstilt sammen i truslene mot henne.  Den ene med gulbrun kappe legger kameratslig hånden 
rundt skulderen på mannen i dyprød kappe, og hvisker ham noe i øret. Fortellerstilen er tydelig: Se også 
hvordan venstre pekefinger er løftet i en hysj-bevegelse – de to mennene er i et hemmelig fellesskap, som ikke 
tåler dagens lys.  
313

 Daniel 13:1-64. Garrard, Artemisia, 1989, 204-209, laget en feministisk nytolkning av Susanna som fikk stor 
innflytelse  Hun publiserte også tidligere nye tekniske undersøkelser som viser at signaturen er påført samtidig 
med verket. Se også Mann, bl. a. i Orazio and Artemisia, 2001, 296-299 
314

 Den naturalistiske gjengivelse av kroppen er understreket av flere av forskerne, som også har spekulert over 
om det kan bety at Artemisia har malt formene etter sitt eget speilbilde. Det er stor forskjell på Artemisias og 
Orazios gjengivelse av kvinnekropper. Denne ulikheten mellom de to er blant annet understreket av Mann i 
Artemisia, 2011, 54-55   
315

 Plasseringen av de to mennene samlet over Susannas nakne skikkelse er gjort etter endringer, viser 
røntgenbilder, og bidrar til betrakter føler med den unge kvinnenes grusomme situasjon. Mann i Orazio and 
Artemisia, 2001, 296 
316

 Dette mønsteret er gjennomført i alle deler av komposisjonen, akkurat som i Oslo.   
317

 Susannas vridde kroppsstilling og avvergende gester er mye omtalt. Garrard mener å finne forbilde i en 
Orestes-sarkofag, mens Mann mener det minner om Michelangelos Adam utdrives av paradiset i det sixtinske 
kapell, hvis trykk sirkulerte blant kunstnere på denne tiden. Mann i Roberto Contini og Francesco Solinas, 
Artemisia, Milano 2011, 53. Papi gjenkjenner håndgester i Giovanni Bagliones Gjenoppstandelse i dag i Louvre. 
Papi, Giovanni Baglione, Judith and her maidservant, TEFAF 2014, Grassi Studio 35-37 
318

 Som vi vet fra historien blir de to mennene avslørt når de prøver å sverte Susanna og vitne mot henne, fordi 
hun stolt sto på sitt og nektet dem sex.  Landsbyens eldste blir så avhørt av den unge Daniel hver for seg, og slik 
blir de tatt i løgn og selv straffet med døden, etterat de forteller to forskjellige versjoner av hendelsen, den ene 
sier han har sett Susanna med en ung mann under et mastiks-tre, den andre et eketre. Fra Susanna i tilleggene 
til Daniels bok https://www.nettkirken.no/les/bibelen/?t=DNT#bok. Besøkt 12/4 15 
319

 Mann sammenligner Susanna med Orazios sikre verk David dreper Goliat i Dublin fra omtrent samme tid, 
hvor hun viser til at Orazio ikke brydde seg om detaljer i fortellerstilen i forhold til troverdigheten i bildet, 
Davids sverd er alt for tungt til at han kan løfte det i virkeligheten, og det vil aldri kunne ramme Goliats hals. 
David-verket er også ofte sammenlignet med Oslo-Judith, og jeg vil mene at Manns argumentasjon kan brukes 
som en illustrasjon på forskjellene  i fortellerstil også mellom disse to verkene. 
320

 Pierre Dumostier le Neveu, Drawing of Artemsia Gentileschi’s hand, British Museum, 1625.? Hånden kan 
også minne om Susannas fra 1610. Det er en hånd med lange fingre, hvor du tydelig ser det enkelte ledd, og 
med litt mørkere i skyggevirkning rundt neglen og i konturen av fingrene. Den er ikke helt ulik Orazios hender, 
som f eks i Santa Maria Maddalena i Fabbriano (ca 1615), men jeg finner ingen eksakt like hender her. Hendene 
er spesielle i Oslo-verket. Særlig tjenestekvinnenes venstre litt buttede hånd, og Judiths hånd om sverdet i Oslo 
er typisk for Artemisias tidlige fremstillinger av hender, mens det er stor ulikhet mellom den nokså klossete 
høyrehånden til tjenestekvinnen og den viktige Judiths venstre hånd på tjenestekvinnens skulder.  
321

 Palmer sammenligner som tidligere nevnt Judith i Oslo med Susannas blant annet pga behandlingen av 
huden. Palmer,” Artemisia” i Apollo, no 356, 1991, 278 
322

  Mann skriver om den fine skyggeleggingen i nyanser i huden i Contini og Solinas Artemisia, 1611, 53 

https://www.nettkirken.no/les/bibelen/?t=DNT#bok
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  Ciletti, «Gran Macchina e Belezza», i Orazio and Artemisia, 2001, 92 
324

 Jeg tar som Papi utgangspunkt i inskripsjonen «1612» og Orazios navn i forbindelse med rettssaken, og at 
verket da er blitt laget noe før 1611/1612. 
325

 Verket skal gjennomgå en restaurering og ytterligere tekniske undersøkelser i 2015, som kan gi nye 
opplysninger i forbindelse med datering. 
326

 Se for eksempel Orazios Judith i Wadsworth Atheneum, som flertallet nå daterer etter 1620 
327

 Gregori, “Artemisia Gentileschi” i Civilta dei Seicento a Napoli, Cataloga di mostra 1984, 146-150 
328

Jeg har i min sammenligning mellom de ulike Judith-figurene sett mer direkte på Gentileschi-familiens verk, 
enn på andre som Baglione. 
329

Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 362 
330

 Christiansen, Orazio and Artemisia, 2001, 186 
331

 Mann i Orazio and Artemisia, 2001, 308-311, i Artemisia, Milano 2011, 154 
332

 Ibid, 368 
333

 Judith og tjenestekvinnen med d Holofernes´ hode i Capodimonte, ca 1645-50, se Contini i Artemisia, Milano 
2011, 242, Judith og tjenestekvinnen med d Holofernes ´hode i Cannes, ca 1640-45,se Mann i Artemisia, Milano, 
2011, 243  
334

 Garrard, Artemisia, 1989, 160,64, skriver her om Medici-familiens opptatthet av Athena/Minerva 
335

 Bruk av smykker i Judith-verk er ikke ukjent i Roma, særlig ikke blant kvinnelige kunstnere som Fede Galizias 
verk i Ringling Museum of Art og Borghese-samlingen viser, og Giovanni Bagliones besmykkete Judith-malerier 
kan godt ha vært en inspirasjon for Artemisia generelt, slik Papi har trukket frem. Men særlig Bronzinos 
gjennomførte bruk av smykker og symboler blant annet også for å karakterisere medlemmer av Medici-
familien, viser den omfattende symbolbruk nettopp i Firenze, noe også smykkebruken i de sikre Judith-verkene 
fra Artemisias hånd i Pitti og Uffizi-galleriet tyder på, og som begge minner om Oslo-verket.    
336

 Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 296. Mann vektlegger dette i omtalen av Susanna, som jeg over 
sammenligner med Oslo-Judith også i fortellerstilen. 
337

 Cavazzini,  i Orazio and Artemisia, 2001, 290 
338

 Spørsmålet om hvilket Judith-maleri som ble sendt til Firenze den gang, har opptatt mange forskere. Garrard 
i Artemisia, 1989, 36-37 mener det kan være Judith og tjenestekvinnen med Holofernes hode, i dag i Vatikanet, 
som hun mener er malt av Artemisia. Andre, deriblant Papi, mener Pitti-Judith er en god kandidat, i det han 
mener det kan ha vært påbegynt i Roma og fullført i Firenze. (Papi daterer Pitti til ca 1612 i Giovanni Baglione, 
2014, 16.) 
339

 Om personene i Artemisias historie, se Alexandre Lapierre, Artemisia, som har kommet langt i forskningen 
om hoved-og sidepersoner i dette menneskelige dramaet i kunstnerfamilien Gentileschi. 
340

 Garrard, Artemisia, 1989, 36, siterer brevene som viser at Cosimo II hadde tenkt å invitere Orazio til Firenze i 
1616, men hans ambassadør i Roma meldte at han både hadde kunstneriske og personlige svakheter, og 
besøket ble ikke noe av. Garrard impliserer at Artemisia ikke har hjulpet sin far til å komme til Firenze, i det det 
så ut til at han da igjen hadde tatt opp samarbeidet med Tassi.

 
 

341 Judith halshugger Holofernes i Uffizi-galleriet regnes av de fleste som å være en opprinnelig bestilling fra 

Cosimo II. Mann, Orazio and Artemisia, 2001, 347  
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