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Hitzaurrea
1492 inguruan, Michelangelok, nagusirik eta bezerorik 
izan gabe, gogoa zuelako soilik, Herkules bat zizelkatu 
zuen. Egungo artistek askotan egiten duten arren, 
Errenazimentu garaian ez zen inoiz horrelakorik 
gertatzen. Honetan ere, beste gauza askorekin bezala, 
Michelangelo inor ez bezalako artista izan zen.

XV. mendeko Florentzian, patroiak ~bai erakunde 
publiko, zein banako gorenak~ sorkuntza artistikoaren 
euskarria ziren. Artelan guztiak enkarguz eta xede jakin 
batekin egiten ziren. Arteak gizartean indarrean zeuden 
balio lurtar eta espiritualen erreferentzia ematen zien 
ikusleei.

Komitenteak proiektu guztietan bete betean sartzen 
ziren, batez ere handienetan. Beraiek zehazten 
zituzten gaiak, formatuak, materialak eta, batzuetan, 
estiloa eta itxura ere bai. Esan liteke, euretariko askok 
Errenazimentuko artearen sorkuntzan izan zuten 
eginkizuna garaiko artista handien lanarekin pareka 
zitekeela.



Arte Patronatoa

XV.  mendean, Florentziako familia gutxi batzuek 
artea sortzea ahalbidetzen zien nagusitasun politiko 
eta ekonomikoa bildu zituzten. Aberatsenak gremio 
indartsuenen buruan kokatzen ziren. Horrek kargu 
politiko nagusienak izateko gaitasuna ematen zien, eta 
ondorioz, hiriko pertsona boteretsuenak bihurtzen ziren. 
Gutxi horiek izan ziren Errenazimentuko Florentziako 
artearen egoeraren protagonistak.

Arte~patronatuak bi alderdi zituen, publikoa eta pribatua, 
eta bien ordezkariak pertsona berdinak ziren. Hiriko 
erakundeek, hots, gobernuak edo Signoriak eta Arte izenaz 
ezagutzen ziren gremioek, laguntza publikoa ematen 
zuten. Laguntza pribatua, aldiz, Medici, Strozzi edota 
Rucellai bezalako familia florentziar gorenen buruen esku 
geratu ziren, hau da, gobernuko kargu garrantzitsuenak 
zituztenen eskuetan.



Res Pública

Florentziak oso garrantzi handia eman zion hiriaren 
itxurari, Italian eta Europan zuen indarraren, boterearen 
eta ospearen isla izan zedin.

XIII eta XIV mendeetan zehar, gobernuak hiriaren 
berritze arkitektonikoa ausardiaz sustatu zuen. Proiektu 
itzel hauen patronatua hiriko agente ekonomiko 
nagusiak ziren gremioen esku egon zen. Signoriak 
eraikuntza~programa handien ardura osoa beraien 
eskuetan laga zuen eta, modu horretan, euren arteko lehia 
kinatu zuen. Lehiakortasun hori lan guztietan antzeman 
zen, berauen tamainan eta dekorazio apartan.

Gremio bakoitza  Opera izeneko erakundeak kontrolatzen 
zuen. Proiektu bakoitzaren gastuak gremio bakoitzaren 
diru~sarreren araberakoa izan zen: izena emateko kuotak, 
tasak eta zergak, baita herritarren diru~biltzeak ere. Egin 
beharreko lanak hiriarentzat ezinbestekoak zirenean, hasi 
baino lehen herritarrei horien inguruko kontsulta egiten 
zitzaien.

Bi izan ziren Florentzian itxuraldatu ziren gune handiak: 
bata erlijiosoa, Bataiotegiaren eta Duomoaren proiektuak 
bildu zituena, eta bestea politikoa, Palazzo della Signoriaren 
ingurukoa.



Ghiberti. Paradisuko Ateak. Josue



Opera di San 
Giovanni

San Giovanniren Bataiotegia Florentziako eraikin 
zaharrenetako bat da. Kristau~aroaren hasieratik, 
inguruetan zegoen Katedralari lotuta zegoen. XI. 
mendean, egungo eraikuntza altxatzen hasi ziren, 
paleokristauen ohiturei jarraituz eraikitako oinplano 
oktogonala zuena.

1300 urtea baino lehen, Arte di Calimalaari eraikina 
altxatzeko lanen azken etapa eta haren dekorazioa 
ikuskatzeko ardura eman zitzaion. Gremioak eraikinaren 
sarrera izango ziren brontzeko ate ezberdinen eskaera 
egitea bere kargu hartu zuen, baita beste pieza batzuena 
ere.

Lehenengo ateak Andrea Pisanok egin zituen 1336an. 
Bigarren ate~sortak Lorenzo Ghibertik egin zituen. 
Lehenak 1424an ipini ziren eta bigarrenak 1453an.



Bataiotegiko Ateak

1401ean, Arte di Calimalak San Giovanniren Bataiotegirako 
brontzezko ate~sorta egiteko lehiaketa iragarri zuen. 
Ghibertiren esanetan, nahi izan zuten artista guztiek 
parte hartu zuten, bai florentziarrek zein inguruko 
herrietakoek, goiburu berari jarraituz: Isaaken Sakrifizioa.

Aldez aurreko hautaketa baten ostean, 30 adituk eta Arte 
di Calimalaren lau kontsulek Lorenzo Ghiberti eta Filipo 
Brunelleschi aukeratu zituzten finalista. Brunelleschik 
irudikatutako oinarrizko formen dramatismoak 
eta indarrak ezin izan zuten Ghibertiren figuren 
dotoretasuna eta fintasuna gainditu. Gainera, azken 
honek material kantitate txikiagoa eskatzen zuen brontze 
urtzeko teknika erabili zuen, eta horrek eragin handia 
izan zezakeen azken erabakian. 

Lehenengo ate~sorta egiteko, Ghibertik Andrea Pisanok 
mende bete baino lehenago diseinatutako egitura gingil 
anitzeko mantendu behar izan zuen. Ateetan Itun Berriko 
20 eszena, lau ebanjelistak eta lau Eliza~Doktoreak 
agertzen ziren eta 1424 urtean jarri ziren bataiotegian.

Hurrengo urtean, Arte di Calimalak Ghibertiri ate~sorta 
berria egiteko enkargua egin zion. Orduan, Itun 
Zaharreko eszenak diseinu berritzaileago batekin egiteko 
eskatu zioten.



Paradisuko Ateak

Paradisuko Ateen lehenengo diseinua ~Ghibertik egindako 
bigarren ateak~ aurrekoen eredu berdinari jarraituz 
egin zen. Lau kolomatan banatutako Itun Zaharrari 
buruzko 28 erliebe izan behar zituzten. Leonardo 
Bruni humanistak landutako programa ikonografikoak, 
Zeruaren Sorkuntzarekin hasi eta Salomonen 
Epaiketarekin amaitzen ziren 20 eszena bibliko zituen 
eta, horiekin batera, profeten irudiak zituzten zortzi 
panel agertzen ziren.

Hala ere, azken obran, Ghibertik panel kopurua 
hamarrera txikitzea  eta bi kolomatan banatzea erabaki 
zuen. Diseinu berrian profetak alboratu egin ziren 
eta Itun Zaharreko eszenak irudikatu ziren bakarrik. 
Programa ikonografikoaren aurkezpen berria hain zen 
mardula eta hainbeste gai ukitzen zituen, ezen litekeena 
da berau antolatzeko Bruniren edo beste humanistaren 
baten laguntza beharrezkoa izatea.

Oro har, aukeratutako pasarte biblikoak lehenengo 
proiekturako hautatutako berdinak ziren. Hala ere, panel 
batzuetan pasarte ezberdinak formella bakarrean bildu 
ziren, lehenengo irudian gertatzen den bezalaxe, non 
koadro bakarrean Munduaren Kreazioa, Adan eta Ebaren 
kreazioa, Jatorrizko Bekatuaren eszena eta Paradisutik 
erbesteratuak izan zireneko pasartea ikus daitezkeen.



Hasiera baten proposatutako gaietako batzuk desagertu  
ziren ~Aaroni buruzkoa~; beste batzuk ordezkatuak izan 
ziren ~Salomonen Epaiketa Salomon eta Sabako Erregina 
bihurtu zen~; eta badira gehitu zitzaizkion gaiak ere 
~Josue~.

Kreazioa; Adan 
eta Evaren sorkuntza; 

Jatorrizko Bekatua;
Paradisutik 
kanporaztea

Adan eta Eva, 
Kain eta Abel; Kain 
nekazari eta Abel 

artzain; sakrifizioak; 
Kainek Abel hiltzen du; 

erbesteratzea

Noek, familiak eta 
abereek Kutxa uzten 

dute; Jainkoarentzako 
skrifizioak; 

mozkorraldia

Aingeruak 
Abrahami agertzen 

zaizkio eta bere 
ondorengoen berri 

ematen diote; Isaaken 
sakrifizioa

Esau eta Jacoben 
jaiotza; Jainkoaren 

berria; oinordekotzaren 
salmenta; bedeinkazioa

Jose putzutik 
aterata; bere anaiak 

ezagutzen ditu; 
zilarezko kopa; Josek 

bere burua aurkezten du

Itsaso Gorriko 
zeharbidea; Legearen 

Harlauzak; Moises

Jordan ibaiko 
zeharkaldia; 

Agindutako Lurraldera 
sarrera; Jerikoko 

harresien erorketa

Davidek Goliat hiltzen 
du; Saul bere tropen 

burua da; David  
Jerusalemen sartzen da

Salomon eta Sabako 
erregina



Moises

Ateetako beste panel batzuetan gertatzen ez 
den bezala, non eszena ezberdinak batzen 

diren, honetan Jainkoak Moisesi Legearen Harlauzak 
ematen dizkioneko pasarteari lehentasuna ematen zaio.

Lehen planoan, ezkerraldean, batzuek Itsaso Gorriko 
zeharkaldiari egindako aipua dela ulertu duten ur~masa 
agertzen da. Erdiko aldean, mendiaren gainean, Moisesek 
Legearen Harlauzak jasotzen ditu eta bere azpian, Josue 
agertzen da uzkurtuta. Mendiaren magalean Israelgo 
herria dago bilduta eta beldurra eta harridura erakusten 
dute.

Moises, Kristoren arbaso zuzena ez zen arren, legegilea 
zen aldetik, Jesusen parekidetzat jotzen zen.

Lorenzo Ghiberti
(Florentzia 1378 ~ 1455)

Paradisuko Ateak 1425 ~ 1452
Moises eta Legearen Harlauzak

Eskaiolazko kokpia J. Trilles~ek egin zuen, 1891an
Museo Nacional de Escultura~ren mailegua



Josue

Josueren historia azaltzen duen panelak 
garaipena du gai nagusitzat. Karratua bi 

eszenatan banatuta dago horizontalki. Behealdean 
Israelgo herria agertzen da, Itun~kutxarekin, Jordan 
ibaia zeharkatzen urak banatzen diren bitartean. Eszena 
sinboloz josia dago. Urak banatu zireneko oroigarri 
gisa, Josuek ibaiaren ibilguko hamabi harri garraiatzeko 
agindua ematen du, eskumako aldean ikus daitekeen 
bezala. Hamabi dira ere atzealdean altxatzen diren 
etxolak eta Israelgo Tribuei egiten die aipu.

Goiko aldean, Josuek Jeriko setiatzen du eta tronpeten 
hotsek hiriko harresiak botatzen dituzte. Jerikoko 
garaipenak eta Agindutako Lurraldean sartzeak Israelgo 
herriak Jainkoarekin duen Aliantza bete dela irudikatzen 
dute.

Lorenzo Ghiberti
(Florentzia 1378 ~ 1455)

Paradisuko Ateak 1425 ~ 1452
Josue Jerikoko harresien aurrean

Eskaiolazko kopia J. Trilles~ek egin zuen, 1891an
Museo Nacional de Escultura~ren mailegua



Danti. Joan Batailatzailearen lepoa moztea



Ucello. Giovanni Acuto~ren Monumentua



Opera del Duomo
XIII. mendearen bukaeran, Florentziako katedral berria 
eraikitzeko lanak hasi ziren, Santa Maria del Fiore. Honek 
Santa Reparata katedral zaharra ordezkatu behar zuen. 
Arnolfo di Cambio arkitektoa izan zen proiektuaren 
arduraduna.

XIV. mendearen hasieran, Florentziako gobernuak Arte 
della Lanaren esku utzi zuen obren kudeaketa. Gremio 
honen zuzendaritzapean, Opera del Duomok katedrala eta 
kanpandorrea altxatzeaz ez eze, berau mantentzeaz, 
konpontzeaz eta eder iraunarazteaz arduratu behar zuen. 
Katedralak Errenazimentuko Florentziaren boterearen 
eta izenaren isla izan behar zuen, eta hori guztiaren 
erakusgarri izan behar ziren eraikinaren tamaina handia 
eta erabilitako material garestiak. 

Hain zen garrantzitsua lana, ezen Opera del Duomok diru 
kopuru itzela eta esfortzu handia behar izan zituen 
aurrera eraman ahal izateko. Katedralaren eraikuntzan eta 
dekorazioan orduko Florentziako arkitekto eta eskultore 
onenek parte hartu zuten. Giottok kanpandorrea 
diseinatu eta altxatu zuen; Brunelleschi kupulaz arduratu 
zen; Donatellok, Luca della Robbiak eta Verrochiok, 
besteak beste, eskulturazko dekorazioa egin zuten; 
eta Paolo Ucellok, Andrea del Castagnok eta Vasarik 
pinturazko dekorazioaren ardura hartu zuten.



Cantoria
Luca della Robbia

Jatorrizko kontratua gorde ez den arren, badakigu 1431 
urtean, Duomoak Luca della Robbiari Sagrestia delle Messeko 
sarreraren gainean organo bat jartzeko cantoria egiteko 
eskaera egin ziola.

XVII. mendean eraitsi zuten, eta egungo zaharberritze 
lanak oso eztabaidatuak izan dira, batez ere, balkoi 
jarraituetako erliebeen artean utzitako tarteei dagokienez. 
Jatorrizko obrako goialdeko sei erliebe, behealdeko bost 
mentsula eta horien artean zeuden lau erliebe mantentzen 
dira. Della Robbia sarkofago erromatarretan oinarritu zen 
bere erliebeetako irudiak zizelkatzeko.

Dekorazioa egiteko, programa ikonografiko jakin bati 
jarraitu zion, Jainkoari otoitz egiteko salmo baten 
irudikapenari, alegia. Konplexutasuna ikusita, della 
Robbiak lan hori egiteko musikariren baten aholkuak izan 
zitzakeela dirudi. Horretaz gain, egitura arkitektonikoak 
zituen beste proiektu batzuetan agertutako trebetasun 
eskasa ikusita, Brunelleschik diseinuan esku hartu 
zuelako ustea dago.



Aleluia

Cantoriako goiko aldeko alboetako bi 
panelek CL Salmoko Aleluia irudikatzen 

dute. Gazte batzuek Jaunari laudak abesten dizkiote, 
batak liburu bat dauka eskuetan (hemen galdua) eta beste 
batzuek biribilki bat irakurtzen dute.

Kantarien irudien naturalismoa hain da handia, ezen della 
Robbiak diseinua egiteko modeloak erabili zituelako 
uste den. Orduko Florentzian, ohikoak ziren jaierazko 
jardunetan, jai erlijiosoekin erlazionatutako ekintza 
publikoetan, prozesioetan edota eliz antzezpenetan 
aritzen ziren nerabeen elkarteak.

Bi eszenetako gazteen tunikek ez dute garaiko 
janzkerarekin zerikusirik, baina baliteke elkarteetako 
ohiko arropak izatea. Abeslarien adin desberdintasunak 
abesbatza bateko ahotsen tonalitate ezberdinak islatzen 
ditu.

Luca della Robbia
(Florentzia ca. 1399 ~ 1482)

Duomo~ko Cantoria 1431 ~ 1438
Aleluiaren panelak

Eskaiolazko kopia Museo del Prado~k egin zuen, 1932an



CL SALMOA
Aleluia! Gora Jauna!

Goretsazue Jainkoa bere santutegian,
goretsi bere zeru~sabai tinkoan.

Goretsazue bere egite ahaltsuengatik,
goretsi bere neurrigabeko handitasunagatik.

Goretsazue adar~soinuz,
goretsi harpa eta zitaraz.

Goretsazue danbolin eta dantzaz,
goretsi hari~soinuz eta txirulaz.

Goretsazue txilin ozenez,
goretsi txilin durunditsuz.

Gorets beza Jauna arnasadun orok!
Aleluia! Gora Jauna!



Cantoria
Donatello

1433an, Opera del Duomok Donatellori Sagrestia 
dei Canoniciko atearen gainean ipintzeko cantoria berria 
egiteko eskatu zion. Pieza berri honek bi urte aurrerago 
Luca della Robbiak egindako cantoriaren osagarri izan 
behar zuen.

Obra hau friso jarraitu gisa otu zen eta Donatellok 
binakako kolomatxo klasikoak jarri zizkion. Balkoi 
jarraituaren azpian, bost mentsula zeuden eta beraien 
artean lau erliebe ikus zitezkeen. Dirudienez, multzo 
osoa egiteko inspirazioa, della Robbiaren Cantorian 
bezalaxe, erliebe klasikoetan aurkitu zuen, sarkofago 
erromatarretan, hain zuzen ere.

Cantoriak ez omen dio programa ikonografiko jakin 
bati jarraitzen. Aitzitik, multzo arkitektonikoan 
txertatutako korrika dabiltzan haur txiki hegaldunak 
eta Klasizismoko etorria duten mozorroak baino ez dira. 
Beste artista batzuekin gertatzen ez zen bezala, multzo 
osoa Donatellok sortu zuela ematen du, bai arkitektura, 
zein erliebeak.

Donato di Niccolò di Beto Bardi, Donatello
(Florentzia ca. 1386 ~ 1466)

Duomo~ko Canrotia 1433 ~ 1438
Eskaiolazko kopia J. Trilles~ek egin zuen, 1883an

Museo Nacional de Escultura~ren mailegua



Korua

Kupula eraiki ostean, Brunelleschik Santa Maria del Fiore 
katedraleko erdiko aldean kokatu behar zen Kalonjeen 
Korua diseinatu zuen. Egurrezko eremu berriak goian 
zuen kupula oktogonalaren forma islatzen zuen eta, aldi 
berean, erdiko habeartetik aldarerainoko begi~lerroaren 
jarraitutasuna ahalbidetzen zuen.

1547an, Cosimo I de’ Medicik Bartolomeo (Baccio) 
Bandinelliri kupularen azpian koru berria egiteko eskatu 
zion, Brunelleschirena ordezkatzeko, oso hondatuta 
baitzegoen. Lan horretarako, Bandinellik Giuliano di 
Baccio d’Agnolo arkitektoaren laguntza izan zuen.

Marmolez egindako koru berriak, aurrekoak bezalaxe, 
forma oktogonala zuen. Lau puntu kardinaletara 
zabaltzen zen karelak inguratzen zuen eta profeten, 
filosofoen eta apostoluen erliebeek dekoratzen zuten. 
Multzoak, Trentoko Kontzilio berriko postulatuekin bat, 
aldarearen ikuspegi zuzena biziagotzen zuen.



Erliebeak
Baccio Bandinelli

Apostoluak eta profetak irudikatzen zituzten 
erliebeak, Koru oktogonala inguratzen zuen  kanpoaldeko 
karelean zeuden. Diseinuak jantzita eta biluzik zeuden 
figurak txandakatzen zituen eta, horrekin batera, batzuk 
albora begira zeuden, beste batzuk aurrera eta besteak 
atzera.

Pertsonaiak misteriotsuak dira, enigmatikoak, 
ikuslearengandik ezkutatu nahian dabiltzala ematen 
du. Espazioaren ordena ezak eta simetria gabeziak 
sentsazio hori areagotzen dute. Lerroen zehaztasuna 
hain da handia, ezen zizelkatzea oihalen tolestaketari eta 
anatomiari buruzko ikerketa akademikoa izan behar dela 
ematen duen.

Estilismoari dagokionez, erliebea arina eta dotorea da, 
oreka eta mugimendua konbinatzen dituen bolumen 
garbiak ditu. Irudien modelatze finak gizakien 
irudikapenaren alderdi ezberdinen ikuspegi zabala 
eskaintzen digu.

Bartolomeo (Baccio) Bandinelli
(Florentzia 1488 ~ 1560)

Duomo~ko Korua 1547 ~ 1560
Karelgo erliebeak

Eskiolazko kopia RABASF~ek egin zuen, 1948an



Donatello. San Jurgi



Orsanmichele
XIII. mendetik aurrera, Orsanmichelek hartzen duen lekuan 
ale merkatariek erabiltzen zuten  loggia zegoen, zeina 
Andra Mariaren imajina  mirarigilea jagoteagatik ospetsua 
zen. XIVaren hasieran, eraikina eraldatzeko lanak hasi 
ziren eta Arte della Seta egin zen obren kargu.

Eraikin berriak 14 nitxo zituen kanpoaldean eta horien 
dekorazioa hiriko gremio garrantzitsuenen esku utzi zen. 
Elkarte bakoitzak zegokion zatia bere zaindariaren 
eskultura handi batekin apaindu behar zuen. Horrela 
izanik, eskultura horiek gremioen boterearen ikur 
bilakatzeaz gain, euren erritu zibil eta erlijiosoen gune 
bihurtu ziren.

Hala ere, nitxo ezberdinen dekoratze~lanak hainbeste 
atzeratu ziren, ezen, 1406an, Signoriak gremioei 
proiektuak bukatutzat emateko hamar urteko epe muga 
jarri zien.

Bai eskulturak hartu behar zituzten tabernakuluak 
egiteko, zein irudiak egiteko lanek, ospe eta garrantzi 
ezberdina zuten, arduradun zen gremioaren arabera, 
beraz, erakunde bakoitzaren boterearen isla argia ziren.



San Jurgi
Arte dei Corazzai e Spadai

1416 urte aldera, Donatellok  Arte dei Corazzai e 
Spadairi zegokion tabernakulua dekoratzeko ardura hartu 
zuen. Enkargua lekuaren diseinu arkitektonikoa eta 
bertan jartzeko gremioaren zaindariaren eskultura egitean 
zetzan. Donatellok San Jurgi eta dragoiaren erliebe fina 
egin zuen eta oinetan, tabernakuluaren behealdean, jarri 
zion.

Armagile eta ezpatagileen gremioa ez zegoen Florentziako 
gremio aberatsenen eta boteretsuen artean, hortaz, ezin 
izan zuen brontzezko eskultura egin. Hala ere, 
erakundearen jaietan eskultura metalezko elementu 
ezberdinez apaintzen omen zuten: ezpata  bat jartzen 
zioten eskumako eskuan, baita kaskoa eta gerrikoa ere.

Tabernakuluak aurreko ikuspegi argi eta garbia 
eskaintzen zuen irudia markoztatzen zuen. Aitzitik, 
nitxoaren sakonera txikia zenez, Donatellok perspektiba 
nagusi hori bigarren mailako beste batzuekin osatu ahal 
izan zuen, eta horrela, bere San Jurgi Errenazimentuko 
benetako eskultura exentuen jatorri bihurtu zuen.

Donato di Niccolò di Betto Bardi, Donatello
(Florentzia ca. 1386 ~ 1466)

Arte dei Corazzai e Spadai~ren Tabernakulua
Orsanmichele

San Jurgi 1415 ~ 1417
Eskaiolazko kopia L. de Ascasibarrek egin zuen, 1954an
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Donatello. San Jurgi eta Dragoia

Arte dei Corazzai e Spadai~ren tabernakuluaren kokapena, 
Orsanmichelen



Masaccio. Brancacci Kapera



Patronatu pribatua
XV. mendearen erdiaz geroztik, Florentziako familia 
gorenen eraginez, patronatu publikoak pribatuari lekua 
utzi zion. Bankariak orduko gizon boteretsuenak ziren, 
baina dilema handi bati aurre egin behar zioten. Euren 
bizimodua elizak aldarrikatzen zuenaren guztiz aurkakoa 
zen, azken honek lukurreriari eta edonolako mozkinak 
bereganatzeari kontra egiten baitzion. Jainkoak 
aberastasunak erdeinatzen zituen. Aitzitik, aberastasuna 
zen bankarien arrakasta eta ospearen seinale eta, aldi 
berean, bankariak ziren Florentziako Errepublikaren 
euskarria.

Humanismoak bankariei elizak inposatutako murrizketei 
aurre egiteko baliabide ezin hobea eskaini zien, artelanak 
babestuz. Merkataritzaren eta maileguen bidez jasotako 
irabaziak lan zibil eta erlijiosoetan inbertituko ziren. 
Kasu batzuetan, merkataritzako kontratuek arteari 
laguntzeko erabili beharreko irabazien zenbatekoa zein 
izan behar zen jasotzen zuten.

Batzorde publikoak hiriko esparru publiko 
garrantzitsuenak dotoretzen eta hauen izena handitzen 
saiatzen ziren bitartean, patronatu pribatuek euren 
barrutiak edertzeari ekin zioten, batez ere, jauregiak eta 
elizak altxatuz.



Protagonistak

Errenazimentuko patroi pribatuaren ereduak,  jauregiak 
edo familientzako egoitzak eraikitzen zituen, kaperak 
hornitzen eta dekoratzen zituen eta hiriko arte~politikan 
ohorezko karguren bat izatea arrandiaz zuen.

Jauregiez, elizez edo familiako kaperez gain, patronatu 
pribatuak bustoen erretratuak, pinturak eta mota 
guztietako etxeko arreo edota hornidura erlijiosoak 
eskuratzean jarri zuen gogoa. Dena dela, seguru asko, 
erakundeek ordaindu zituzten eta hiriaren ikur ziren 
irudiekin lehian zeuden brontzezko eskultura garestien 
enkarguetan izan zuen esku~hartze handiena.

Patroi pribatuen ospea eta boterea hain ziren handiak, 
ezen eurek ziren, eta ez artistak, sortzailetzat hartuak. 
Lanen gaiak, ordainketak eta materialetan gastatu 
beharreko diru kopurua zenbatekoa izan behar zen 
erabakitzen zuten. Ez hori bakarrik, askotan obraren 
diseinuan, bai eraikina, zein eskultura edo pintura bazen 
ere, garrantzi handiko eragina izaten zuten.

Orduko patroi nagusienen izenak gutxi batzuk izan ziren: 
Uzzano, Strozzi, Brancacci, Sassetti, Rucellai, Tornabuoni 
eta, batez ere, Medici sendia, besteak beste, Cosimo de’ 
Medici eta Lorentzo Bikaina.



Erretratua
Niccoló da Uzzano

Erretratu modernoaren jatorritzat hartua den 
busto honek, egilea nor den argi ez dagoenez, eztabaida 
handiak sorrarazi ditu. Mendeetan zehar, Donatellok 
egin zuela uste izan da. Horren inguruko ikerketa berriek 
hipotesi hori baztertu dute eta  Desiderio da Settignano jo 
dute sortzailetzat.

Niccolò da Uzzano XIVaren bukaerako eta XVaren 
hasierako Florentziako gizonik aberatsena izan zen. 
Dirudienez, bere erretratua hil~mozorro baten oinarrituz 
egin zen, horrela egiten omen zen Settignanoren 
eta, orokorrean., Florentziako erretratu~lantegietan. 
Hil~mozorroak bustoen erretratuak egiteko eredu izaten 
ziren. Halakoak egiteko eskariak hainbeste ziren, ezen 
askotan terrakotan modelatzen ziren eta, ondoren, 
polikromatu eta beiraztatzen ziren. Teknika honek 
enkarguen prezioa asko txikitzen zituen eta, ondorioz, 
eskaerek nabarmen egin zuten gora.

Estilismoari dagokionez, busto honek izugarri 
zehaztutako naturalismoa erakusten du. Zehatz~mehatz, 
erromatar busto zaharrak eredutzat hartuz, Uzzanoren 
itxura fisikoa erretratatzen du.

Desiderio da Settignano
(Settignano 1430 ~ Florentzia 1464)

Niccolò da Uzzano~ren erretratua
Eskaiolazko kopia B. Bartolozzi~k egin zuen,  1908an

Museo Nacional de Escultura~ren mailegua



Lore sorta duen Dama

Ezezagunak dira erretratuko dama eta 
komitentea. Emakumeari dagokionez, bi 

aukera proposatu dira. Leonardo da Vinciren erretratu 
bati esker ezagutzen dugun Ginebra Benci izan liteke, 
baita Lorentzo Bikainaren maitalea izan zen Lucrezia 
Donati ere. Azken hau izango balitz, logikoa izango 
litzateke Errenazimentuko mezenas handia izan zenak 
eskultura egiteko enkargua egin zuela pentsatzea.

Lan honen bidez, Verrochiok XV. mendean bertan 
berpiztu zen erretratuaren jeneroan bilakaera argia ezarri 
zuen. Verrochio, argi eta garbi, aurreko erretratuengandik 
aldentzen da. Emakumearen bustoa soilik irudikatu 
beharrean, gorputza aldaketaraino jaisten du eta besoak 
eta eskuak agertzen ditu, horrela, damaren jarrera 
antzeman daiteke. Aldi berean, aurrealdeko ikuspuntua 
bakarra izan beharrean, ikuspegiak ugariak izango dira 
eta bigarren mailako fokatze ezberdinak gehituko dizkio. 
Azkenik, aurpegiak eta jarrerak emakumearen azterketa 
psikologikoarekin osotzen dute erretratua, irudiak berak, 
imintzioak eta erakusten duen animoak, multzoari 
garaiko beste erretratuek ez duten zentzu narratiboa 
ematen baitiote.

Andrea di Michele di Francesco di Cione, Verrocchio
(Florentzia ca. 1435 ~ 1488)

Lore sorta duen Dama
Eskaiolazko kopia B. Bartolozzi~k egin zuen,  1925ean

Museo Nacional de Escultura~ren mailegua



Mino da Fiesole. Piero de’ medici



Donatello. Dabid



Irudi Publiko ala 
Pribatua?
Errenazimentu garaiko Florentzian, Daviden inguruko 
gaiak izaera politiko nabaria zuen. XIV. mendera arte, 
Itun Zaharreko erregea profeta, idazle eta Kristoren 
arbaso gisa irudikatzen zen. Baina, XV. mendearen 
hasieran, Donatellok, florentziar humanismoaren ideietan 
oinarrituz, ikonografia berria sortu zuen, non Dabid 
Goliaten aurkako borrokan garaile agertzen zen. 

Ordutik aurrera, David Florentziako Errepublikak 
adierazten zuen askatasunaren ikur bilakatu zen. Bibliako 
Daviden irudia, zalantzarik gabe bera baino boteretsuagoa 
zen etsaiari irabazteko gai zen gizonaren irudia, 
Jainkoaren babesarekin lortutako askatasun politikoaren 
pertsonifikazioa zen tiranizida klasikoarekin parekatu 
zen.

David berriaren irudi garrantzitsuenak Palazzo della 
Signorian kokatu ziren, nahiz eta bere irudiak 
Florentziako ia bazter guztietan aurki zitezkeen. 
Medicitarren igoera bistakoa izan zenean, haiek eta haien 
aldekoek Daviden irudia geroz eta handiagoa zen botere 
politikoaren propaganda egiteko erabili zuten, izan ere, 
Signoriarekin zuzenki eta agerian erkatu zen.



David

1476an, Lorenzo de’ Medicik eskultura hau 
Signoria florentziarrari saldu zion 150 florinen 

truke. Ezer gutxi gehiago dakigu zelan, noiz edo nor izan 
zen salmentaren arduraduna. Aitzitik, jabez aldatzeak 
eskulturan aldakuntzak eragin zituela argi omen dago. 
Jatorrizko euskarria estuago batengatik ordeztu zen eta, 
ondorioz, Goliaten buruaren posizioa aldatu behar izan 
zen, horrela, Daviden zangoetatik bereizita egotetik, 
hauen artean kokatuta egotera igaro zen. 

Dirudienez, Verrochiok bere David egiteko artelan 
zaharragoak hartu zituen oinarritzat. Hala ere, 
contraposto klasikoari Itun Zaharreko heroiaren 
bizitasuna eta gaztetasuna islatzen zituen oreka berria 
ematen jakin zuen.

Tamaina txikikoa denez eta jatorrizko akabera hauskorra 
denez, eskultura komisio~emaile pribatu batek leku 
pribatu baterako eskatua izatea da litekeena.

Andrea di Michele di Francesco di Cione, Verrocchio
(Florentzia ca. 1435 ~ 1488)

David. Ca. 1466-67
Eskaiolazko kopia B. Bartolozzi~k egin zuen, 1930ean



medicitarren armarria



Brunelleschi. Cúpula del Duomo



Florentziaren 
erakarmena

XV. mendeko Florentziak politikan eta, batez ere, 
Europako agertoki politikoan izan zuen lekua, hiriari 
mesedegarri izan zitzaion lekuko artelanak atzerrian 
sakabanatzeko. Europako gorte gehienetan egoitzak 
zituzten florentziar banketxeek forma eta ideien 
hartu~eman erraza sustatu zuten.

Europako komitente handiek arkitektoei, margolariei eta 
eskultoreei deitzen zieten. Aitasantutzak, errege~etxeek, 
estatuetako gobernuek eta erlijio~ordenek Florentziako 
artisten artelanak eskatzen zituzten, edo Donatellori 
Paduan gertatu zitzaion bezala, euren lantegiak betirako 
zein aldi baterako lekuz aldatzeko pizgarri handiak 
eskaintzen zizkieten.

Bestalde, Florentziak esparru artistikoan lortu zuen 
ospearen ondorioz, mende bat igaro ondoren ere, hau da, 
Erroma Italiako gune artistikoa bihurtu zenean, 
Giambologna bezalako artista ospetsuak Arno hirira 
bizitzera eta lan egitera joan ziren.



Donatello Paduan
Santuaren Aldarea

1443an, Donatellok lantegia Paduara eraman zuen. Hiru 
urte geroago, bere artelan garrantzitsuenetako bat izango 
zena egiten hasi zen, San Antonioren Basilikako Aldarea, 
zeina frantziskotar santuaren hilobiaren gainean kokatu 
behar zen.

Ez dugu multzoaren jatorrizko itxura ezagutzen, 1579an 
eraitsia izan baitzen. Halere, deskribapen batzuei esker, 
badakigu aldarearen gainean tenplu itxurako eraikin 
txikia zuela eta bertan eskulturaz osatutako dekorazio 
oparoa zegoela. 

Donatellok Aldarerako Ama Birjinaren eta frantziskotar 
santuen benetako tamainako eta urre~koloreko 
brontzezko zazpi figura galdatu zituen. Horretaz gain, 
San Antoniok egindako mirariak  kontatzen zituzten 
urre~koloreko brontzezko 4 erliebe tailatu zituen, baita 
Kristoren Hileta eta Aita Jaungoikoaren erliebeak ere. 
Multzoa kolomekin, moldurekin, erlaitzekin eta beste 
dekorazio~elementuekin osotu zen.



Erliebeak

Aldarea osotzen duen multzoan, ikuspuntu 
artistiko eta teknikoari dagokionez, erliebeak 

dira pieza garrantzitsuenak. Izan ere, Donatellok 
horietako bakoitzagatik Ama Birjina Haurrarekin izeneko 
eskulturagatik baino diru gehiago jaso zuen.

Donatellok irudipen espazialaren teknikaren koskari 
maisutasunez aurkitu zion irtenbidea eta horretarako, 
eszenak hiru aldeko markoaren barruan kokatzen zituen 
koadro arkitektonikoak erabili zituen ~batzuetan beheko 
aldean besterik ez~  Gaiaren mamia erdialdean agertzen 
dago beti. Erliebeen sakontasuna txikia den arren, 
infinituraino zabaltzen diren ikuspegiaren ilusioa ematen 
diote lanari eta horrek kontraste handia sorrarazten du.

Eszena horien ezaugarri esanguratsuena bertan agertzen 
diren pertsonaia eskerga da.  Jendetza guztia alboetan 
multzokatuta dago batez ere. Figura hauen gorputz eta 
aurpegietan mota guztietako keinu adierazgarriak ikus 
daitezke. Espresionismo nabarmen hau Donatelloren 
eskulturen ezaugarri nabarienetako bat da, batez ere, 
helduaroko lanena.

Donato di Niccolò di Betto Bardi, Donatello
(Florentzia ca. 1386 ~ 1466)

Mirarien erliebeak 1446 ~ 1453
Eskaiolazko kopia

Real Instituto de Arte de Florencia ~k egin zuen, 1936an



Hegodun Merkurio

Giambolognak Florentziatik eta Medicitarren 
taldetik kanpo jaso zuen lehenengo 

enkarguetako bat, Aita Santuak Boloniako 
Unibertsitaterako egindako mandatua izan zen. Honek 
Merkurio jainkoaren irudia egiteko eskatu zion, Europako 
lehenengo unibertsitatea izango zenaren sarreran 
kokatzeko.

Proiektua ez zen burutu, baina hasierako modeloa hain 
gogokoa izan zen, ezen eredu horretan oinarrituz 
galdatutako eskulturetako batzuk Europan zehar 
sakabanatuta amaitu zuten. 1580aren inguruan, 
Medicitarrek artistari lanaren bertsio berria egiteko 
eskatu zioten.

Giambolognak Michelangeloren tradiziozko konposizioei 
erronka egitea lortu zuen, berak sortutako eskulturei ohi 
ez bezalako mugimendua eta grazia zolia emanez. 
Merkurio, ezkerreko oinaren azpitik azaltzen den 
haize~bolada txikiak bultzatuta, hegan dagoela ematen 
du. Hori guztiaz gain, eskultoreak iragan klasikoaren 
herentziari aipu argia egin nahi izan zion eta, horretarako, 
Merkuriori Belvedereko Apoloren aurpegia jarri zion.

Giambologna
(Douai ca. 1529 ~ Florentzia 1608)

Hegodun Merkurio
Eskaiolazko kopia Benito Bartolozzi~k egin zuen,  1930ean



Giambologna. Sabinen bahiketa



Miguel Ángel. Moisés



Florentziatik 
Erromara

Aitasantutza Avignonera lekualdatu eta 1420an Erromara 
itzuli zen arteko urteek eragin gogorra izan zuten hirian. 
Martin V.ak, Vatikanora bueltatu zenean, arazo politiko, 
administratibo eta ekonomiko latzei aurre egin behar izan 
zien. 

Erromaren populazioak nabarmen egin zuen behera, 
17.000 biztanle izatera arte, Italiako estatu 
garrantzitsuenak baino askoz txikiagoa. Harresien 
barruko lur gehienak nekazaritzarako edo 
abeltzaintzarako landak ziren. Antzinalditik 
jarauntsitako azpiegitura nagusiak erortzeko zorian 
zeuden.

Egoera samingarri horren aurrean, XV. mendeko aita 
santuek, Erroma eta Estatu Pontifikalak berpiztea 
ahalbidetzeko, Vatikanoko kutxak suspertzeko lanetan 
jarri zuten arreta. Aitasantutzaren diru~sarrera gehienak 
erromesenak ziren. Horregatik, bertaratzen ziren 
ibiltarien kopurua handitzeko, Leku Santuak 
berreraikitzeari eta dotoretzeari ekin zioten.

Modu horretan, mezenasgo artistikoaren aro berria hasi 
zen, non XV. mendean zehar, atzerriko arte~sortzaile 
ospetsuenak, florentziarrak batez ere, Erromara 
erakarriko zituen eta ondorengo mendeetako 
esku~hartzeen oinarriak finkatu zituen.



Erroma
Errenacimentuko Hiriburua

XV. mendeko aita santuek Erroma lehenago izandako 
maila politikoan, ekonomikoan eta kulturalean berriro 
kokatzeko ahaleginen emaitza agerikoenak mende bat 
geroago ikusi ahal izan ziren.

Julio II.arekin, Erromak Errenazimentu Betearen garaia 
hasi zuen. Aita Santu berriak, bere onurarako, arteak eta 
hiriaren iragan historikoak propaganda egiteko ematen 
zituen aukerei etekina ateratzen jakin zuen. Izena Julio 
Zesar enperadoreari erreferentzia argia eginez aukeratu 
zuen eta bere proiektuen inguruko azalpenetan Erroma 
Inperialeko hiztegi artistikoa apropos erabili zuen. Ez 
hori bakarrik, Antzinaro Klasikoko artelanen bildumak 
egitea sustatu zuen, izan ere, berea garai horretako 
bilduma onenetako bat izan zen.

Orduko artista garrantzitsuenak Erromara ekarri zituen, 
besteak beste, Michelangelo, Bramante eta Rafael. 
Horretaz gain, hiria garai hartako Europako gune artistiko 
bilakatu zuen. Aita Santuak artea babesteko egindako lan 
handia erromatar kuriarentzako adibide izan zen, zeinak 
denbora laburrean bere ereduari jarraitu zion.



Julio II.aren Hilobia

1505ean, Julio II.ak Michelangelo Erromara deitu zuen 
bere hilobia diseinatzeko eta eraikitzeko eskatu nahi 
ziolako. Aita Santuaren plan izugarriei jarraituz, 
eskultoreak pentsatutako estruktura itzelak San Pedro 
Basilikaren erdigunea bete behar izan zuen, hiru maila 
baitzituen eta 40 eskulturek dekoratzen baitzuten.

Hala ere, erakin zaharra ez zen bere egitasmoetarako 
aproposa eta Julio II.ak eraldaketa bikaina egitea erabaki 
zuen. Horren ondorioz, hasiera baten hilobia egiteko 
erabili behar zen dirua Bramantek diseinatutako Vatikano 
berrira besteratu zen. Michelangelo, orduan, suminduta, 
enkarguari uko egin zion, Aita Santuaren haserrea piztuz.

1513an Julio II.a hil zenean, egoera are gehiago korapilatu 
zen. Hurrengo hamarkadetan, hilobia egiteko bost 
proiektu gehiago aurkeztu ziren. Baina betearazleekin 
zeuden tirabiren eta Michelangelok jasotako artesari 
anitzen ondorioz, lanak ez ziren 1545 urte arte amaitu, 
hots, harik eta hasi zirenetik 40 urte igaro ziren arte.



Moises

1516 urtea aldera, Michelangelo Julio II.aren 
hilobiko bigarren proiekturako eskulturetako 

batzuk egiten zebilen. Moises horietako bat zen. Bibliako 
profeta eta legegile zenaren irudi handia multzo osoaren 
garaieraren erdialdean kokatua izateko diseinatuta 
zegoen, eskuma aldeko kantoian.

1545ean hilobia osotu zenean, eskultura hau izan zen 
hasiera bateko proiekturako diseinatu eta ehortz~tokian 
jarri zen bakarra. Ez zen Michelangelok pentsatutako 
lekuan kokatu, lurraren arrasean eta erdialdean baizik. 
Ondorioz, eskultorearen aitzinasmoak aldatu eta espresio 
asmoak aldatu egin ziren. Izan ere, ikuslearengandik 
hurbilago dagoenez, irudiaren adierazkortasun 
psikologikoaren indarra txikitu egiten da eta, aldi berean, 
eragin fisikoa handitzen.

Moises asaldura intelektualak bereganatutako unean 
agertzen zaigu. Bizi duen dilema psikologikoa begitartean 
zein muskulu handi eta indartsuetan antzematen zaio. 
Hala ere, neurri ikaragarri handia eta gorpuzkera aparta 
badu ere, Moises kontraste~jokoa da. Zangoek jesarrita 
dagoen haitzarekin bat egin behar dutela ematen duen 
bitartean, bizar biguna bular aldean zabaltzen zaio, harro.

Michelangelo Buonarroti
(Florentzia ca. 1475 ~ Erroma 1564)

Moises 1515~1516
Eskaiolazko kopia

Erromako tailer batek egin zuen, 1930ean



Esclavos

Esklaboen irudiak hilobiaren lehen 
proiekturako asmatu ziren. Michelangelok 

berak esandakoaren arabera, 1515 urtean hasi ziren 
eskulturok egiten. Hala ere, 1541ean, eskultoreak berak 
azken eskemarako baztertu egin zituen.

Hasiera baten, multzoaren behealdean kokatu behar 
ziren. Hilzorian dagoen Esklaboak hobiko ganberaren 
sarrerako atearen eskumako aldean egon behar zuen eta 
Matxinoak izkinatako baten. Biak, perimetroa osatzen 
zuten gainontzeko gatibuak bezala, pilare edo herma 
banatan itsatsita zeuden. Mota honetako euskarrien 
erabilera izan liteke, hain zuzen ere, oso eztabaidatua izan 
den obraren interpretazioaren gakoa.

Azkenean irudiok erabili ez izana eragile ezberdinen 
ondorio izan zitekeen. Horretaz gain, bi eskulturek 
akabera osoa burutzea eragotzi zezaketen arazoak 
erakusten zituzten materialekin. Hilzorian dagoen 
Esklaboak ez dauka multzo osotik ateratzeko nahikoa 
material eskumako oinaren azpian eta Matxinoak, 
marmolaren zain batek eraginda, pitzadura bat dauka 
aurpegian eta ezkerreko sorbaldan.

Michelangelo Buonarroti
(Florentzia ca. 1475 ~ Erroma 1564)

Eskalboak Ca. 1513
Eskailoazko kopiak 1930ean eta 1935ean egin ziren



Michelangelo Florentzian

Ia jarraian Medicitar bi aitasantutzara heltzeak, 
mezenasgo proiektu garrantzitsu batzuk, beste behin, 
Florentziara eramatea eragin zuen. Bi aita santuek 
Michelangelo aukeratu zuten lanen egile,  ez bakarrik 
artista jeinu aparta zelako, Medici familiarekin harreman 
estua zuelako ere bai.

Proiektu berriak familiarteko San Lorenzo elizaren 
inguruan bildu ziren. Lehenengo enkargua ~Leon X.ak 
egina~ ordura arte amaitu gabe zegoen basilikaren 
fatxadaren diseinua izan zen. Michelangeloren beste lan 
askorekin gertatu zen bezalaxe, hau ere ez zen gauzatu.

Arrakastarik gabeko saiakera horren ostean, 
Michelangelok Biblioteca Medicea Laurenziana 
~Klemente VII.ak eskatuta~ eta Sakristia Berria ~Leon X.ak 
hasi eta Klemente VII.ak amaitu zuena- diseinatu eta 
eraiki zituen. Bi proiektuetan, artistak izan zuen alderdi 
arkitektonikoaren zein dekorazioaren ardura, eta artelan 
hauek Errenazimentuko artearen epitome bihurtu zituen.



Meditarren Hilobiak

1519an, Leon X Aita Santuak, Lorentzo Bikainaren 
semeak, San Lorenzo elizan, familiaren hilobientzako 
kapera bat eraikitzeko lanak hasi zituen.

Proiektua Michelangeloren ardurapean utzi zuten. 
Honek, urte horretan bertan, Sakristia Berria altxatzeko 
lanak bere gain hartu zituen. San Lorenzori eratxikitako 
eraikin honen barruan hilobiak egongo ziren eta 
Brunelleschik mende bat lehenago egindako Sakristia 
Zaharrak zuen egitura arkitektoniko berdina izan behar 
zuen. 

Kapera berriaren barrualdean Lorentzo Bikainaren eta 
bere anaia Giulianoren hobiak kokatu behar ziren, baita 
Lorentzo Urbinoko Dukearen eta Giuliano Nemoursko 
Dukearenak ere, Bikainaren iloba eta semea, hurrenez 
hurren. Horien guztien artean, Michelangelok dukeen 
hilobiak eta aldarerako Ama Birjina Haurrarekin izeneko 
irudia baino ezin izan zituen egin.

Ehortz~tokiak eraikinen fatxadak balira bezala asmatu 
zituen. Monumentu bakoitzeko  erdialdeko nitxo baten, 
altuera jakin baten, hildakoaren imajina kokatu zen. 
Aurretik inoiz gertatu ez bezala, zendua gorputzez bere 
hilobitik kanpo agertzen zen. Multzoa hilobiaren gainean 
denboraren iragaiteari buruzko alegoriekin osotu zen.



Lorenzo de’ Medici

Michelangelok dukeak itxura guztiz 
idealizatuarekin irudikatu zituen, eskulturek 

ez zuten benetako fisionomiarekin zerikusirik. All’antica 
jantzita, Lorenzo pentsakor dago jesarrita eta hatz 
erakuslea ezpainetara hurbiltzen du, bere heriotzari 
buruz gogoetan egongo balitz bezala. Duen itxura dela 
eta, Il pensieroso goitizenaz ezaguna da.

Lorenzok erromatar halakreta dauka soinean eta 
ezkerreko ukondoarekin saguzar baten burua duen kutxa 
txikiari eusten dio. Dirudienez, imajinak Haraindiko 
Munduan Karonteri ordaintzeko erabiltzen ziren 
txanponei aipu egiten die.

Hilobiaren gain gainean dagoen irudiaren jarrerak eta 
posizioak, alde batetik, arimaren hilezkortasunari 
buruzko ideia azaltzen zuten, eta bestetik, behin 
materiaren lotura fisikoengandik askatuta, arima maila 
espiritualera igotzen zela adierazten zuten.

Michelangelo Buonarroti
(Florentzia ca. 1475 ~ Eroma 1564)

Lorenzo de’ Medici 1524~1531
Eskaiolazko kopia B. Bartolozzi~k egin zuen, 1930ean



Hitz eta
Pertsonaien 

Glosarioa



Bataiotegia
Bataioak egiteko erabiltzen zen kristau eraikuntza 
exentua. Konstantinoren garaian hasi ziren altxatzen eta 
Erdi Aroko Italian oso ohikoak izan ziren.

Campanile
Elizetako kanpandorre exentua izendatzeko erabiltzen 
den termino italiarra.

Contraposto
Artean askotan erabilitako gorputzaren posizioa, non 
zango bakarra den eskultura osoaren euskarria eta beste 
hanka libre geratzen den.

Komitentea
Artelan baten enkargua egin edo haren gastuak 
ordaintzen dituena.

Duomo
Katedrala izendatzeko erabiltzen den termino italiarra.

Formella
Eskuarki metalezkoa izaten den dekorazio~objektua 
izendatzeko erabiltzen den italiar terminoa. 
Marmolezkoa, zeramikazkoa edo egurrezkoa ere izan 
daiteke eta forma geometriko batean txertatutako erliebea 
izaten da. Ateak, hormak eta sabaiak apaintzeko erabili 
ohi da. Lan hauetan erabilitako gaiak historikoak edo 
erlijiosoak izaten dira, kokatua dauden lekuaren arabera.



Loggia
Galeria irekia, gutxienez albo batetik, eta zutabe edota 
kolomek eutsia izendateko erabiltzen den termino 
italiarra.

Opera
Florentziako Errepublikak sortutako eta eraikin bat 
egiteaz arduratu behar ziren administratzaileek, artistek 
eta langileek osotutako erakunde laikoa.

Signoria
Erdi Arotik Pizkunderainoko Florentziako 
gobernu~organoa. Zortzi Gremio Nagusietako maisuek 
osatzen zuten eta, bi hilabetetan behin,  Gonfaloniere de 
Giustizia hautatzen zuten.

Tabernakulu
Imajina sakratuak gordetzeko, fatxada batekin, tenplu 
baten antzera, dekoratutako hilobia.

Trecento
XIV. menderako erabiltzen den italiar terminoa.

Zenotafio
Oroitzapenezko hilobi~monumentua, non hildakoaren 
gorpua ez dagoen ehortzia.



Andrea di Bartolo di Bargilla,

Andrea del Castagno
Castagno ca. 1421 ~ Florentzia 1457
Florentziako margolaria. Masaccioren ondorengo 
belaunaldiko margolari garrantzitsuenetako bat. Bere lana 
Donatelloren eskulturak pinturan izan duen baliokidetzat 
jo izan da. Egindako obra ospetsuenen artean, florentziar 
Duomoko Niccolò da Tolentino condottieroaren Erretratua 
eta, batez ere, Florentziako Santa Apolonia Monasterioan 
dauden Pasioari buruzko freskoak aipa daitezke.

Andrea di Michele di Francesco di Cione, 

Verrocchio
Florentzia ca. 1435 ~ 1488
Florentziako eskultore, margolari eta urregilea. 
Bere garaiko italiar artista gailenetako bat izan zen. 
Dirudienez, Donatelloren lantegian ikasi zuen, baina 
urregintzan trebatu zen batez ere. Eskultore gisa, batik 
bat, brontzea landu zuen. Bere obrarik ospetsuenak 
Dabiden eskultura eta Condotiero Colleoniren zaldizko 
estatua dira.

Andrea Pisano
Pontedra ca. 1290 ~ Orvieto 1348|49
Italiako eskultore eta arkitektoa. Berari buruz dagoen 
lehenengo dokumentazioa Florentziako Bataiotegirako 
ateen komisioaren ingurukoa da. Lan horren ostean, 
Duomoa eraikitzeko lanen gainbegirale izan zen eta, 
bereziki, Giottoko Campanilearena. Geroago, Orvietora 
joan zen eta bertan katedrala altxatzeko lanen burua izan 



zen.

Arnolfo di Cambio
Colle di Val d’Elsa ca. 1240 ~ Florentzia ca. 1302|1310
Eskultore eta arkitektoa. Siena, Orvieto edo Erroma 
bezalako italiar hirietan lan egin zuen. Azken honetan, 
Charles d’Angiouren zerbitzuan egon zen. Bertan laga 
zuen bere eskultura ezagunenetako bat, Vatikanoko 
Basilikako San Petri. Hala ere, Arnolfo italiar Erdi Aroko 
arkitekto onena dela esan daiteke. Berarenak izan ziren 
XIV. mendeko Florentziako bi obra garrantzitsuenak, 
hots, Florentziako Duomoa berritzeko diseinua eta Palazzo 
Vecchio.

Bartolomeo (Baccio) Bandinelli
Florentzia 1488 ~ 1560
Florentziako eskultore, margolari eta marrazkilaria. 
Medicitarren babesean egon zen. Bere eskulturarik 
ospetsuena Herkules eta Kako izenekoa da, zeina 
Michelangeloren David famatuaren bikote izateko sortu 
zen.

Cosimo de’ Medici
(il Vecchio edo Pater Patriae)
Florentzia 1389 ~ Careggi 1464
Florentziako politikari eta bankaria. familiako kontuen 
ardura hatuta, Florentziako politikan jardun zuen. 
Gero eta handiagoak zituen aberastasunak eta indarrak 
aurkarien mesfidantza handitu zuten eta, 1433an 
erbesteratzea lortu zuten. Urtebete geroago, Cosimo 



Florentziara itzuli zen, garaile. Ordutik aurrera, Cosimok 
politikan gora egitea lortu zuen eta, faktuz, Estatuko 
lehena izatera heldu zen.
Cosimo de’ Medici garaiko arte mezenas handienetako 
bat izan zen. Arkitekturari eman zion babesa batez ere, 
San Lorenzo Basilikari, San Markoren Komentuari edota 
Palazzo Mediciri.

Cosimo I de’ Medici
Toskanako Duke Handia
Florentzia 1519 ~ 1574
Medici familiako albo adar bateko sendia, Cosimo 17 urte 
zuela igo zen agintera. Hasiera hasieratik, XVIII. mendera 
arte, hots, Medici dinastia desagertu zen arte, iraungo 
zuen gobernu autoritarioa ezarrarazi zuen.
Arteen mezenas gisa, Cosimok Florentziako ekonomiaren 
eta kulturaren izena goratzeko lengoaia sortzen jakin 
zuen. Palazzo Pitti handitu eta Toskanako Duke Handiaren 
egoitza ofiziala bilakatu zuen, jatorrian Estatuaren 
bulegoak hartzeko helburuz, Galeria degli Uffizi eraiki zuen 
eta bere gortean garaiko artista garrantzitsuenak bildu 
zituen.

Desiderio da Settignano
Settigano 1430 ~ Florentzia 1464
1430eko hamarkadako Donatelloren estiloari jarraitu zion 
florentziar eskultorea, zeinak fintasun eta samurtasun 
handiagoa ematen jakin zuen. Bere lanik garrantzitsuena, 
Santa Croce elizan, Gregorio Marsuppini florentziar 
humanista eta kantzilerrari egindako hilobia izan zen.



Donato di Niccolò di Beto Bardi, Donatello
Florentzia ca. 1386 ~ 1466
Florentziar eskultorea. XV. mendeko eskultore europar 
handiena izan zen eta Florentziako Errenazimentuko 
lengoaia sortu zuten artista talde goreneko kide izan zen. 
1404 eta 1407 urteen artean, Ghibertiren laguntzailea izan 
zen. Hala ere, Donatellok bere maisuaren dotoretasun 
gotikoaren guztiz ezberdina izango zen estilo propioa 
garatu zuen. Garaiko Florentzian egindako obra 
garrantzitsuenetan lan egin zuen.

Filippo Brunelleschi
Florentzia 1377 ~ 1446
Florentziako arkitekto eta eskultorea. Garai hartako 
arkitekto ospetsuenaz gain, Errenazimentuko estiloaren 
sortzaileetako bat izan zen. Bere ekintza gogoangarriena 
florentziar Duomoko kupula eraikitzea izan zen. Artelan 
garrantzitsuenen artean, San Lorenzoko Sakristia Zaharra 
edota Pazzi Kapera aipa daitezke. 

Giorgio Vasari
Arezzo 1511 ~ Florentzia 1574
Italiako margolari, arkitekto eta biografoa. Bere 
garaian, sona handiko ibilbide artistikoa izan zuen 
arren, arte tratatu~idazle gisa lortutako ospearen 
ondorioz, esparru honetan egindako lanak baztertuta 
geratu dira. Errenazimenduko italiar artisten biografia 
garrantzitsuenak idatzi zituen eta Italiako arkitekto, 
margolari eta eskultore bikainenen bizitzak izeneko 
liburuan bildu zituen.



Giotto di Bondone
Vespignano ca.1267 - Florentzia 1337
Florentziako margolari eta arkitektoa. Erdi Aroko 
postulatu estetikoekin egin zuen apurketagatik eta 
naturalismoa eta espazioaren irudikapena bilatzen 
zuelako, Errenazimentuko artearen aitzindaritzat hartzen 
da. Bere obrarik ezagunena San Frantziskoren Bizitzari 
buruzko pintura~zikloa da, Asisko San Frantziskoren 
goialdeko elizan dagoena. Florentzian, Opera del Duomon 
arkitekto izan zen, bere izena duen Campanilean batez ere, 
eta Santa Croceko fresko~ziklo bi margotu zituen.

Giovanni Bologna edo Jean Boulogne edo 

Giambologna
Douai ca. 1529 ~ Florentzia 1608
Flandesen jaiotako eskultore italiarra. Manierista garaiko 
eskultore handiena izan zen eta, gutxi gorabehera, bi 
mendetan zehar, bere ospea Michelangelok bakarrik 
gainditu zuen. Flandesen ikasketan amaitu ostean, Itailara 
alde egin zuen eta Florentzian bizi izan zen. Hala ere, 
fama handiena eman zion artelana Bologna hirirako egin 
zuen.

Giovanni de’ Medici, Leon X Aitasantua
Florentzia 1475 ~  Erroma 1521
37 urterekin Aita Santu izendatu zuten, Julio IIa hil 
zenean. Esan liteke, aita santu gisa, bere agintaldia 
hiru helburutan oinarritu zuela: gerra saihestea, estatu 
ezberdinekin itunak sinatuz; Estatu Pontifikalak 
modernizatzea; eta Medici familiak Florentzian zituen 



interesen alde egitea.
Arteen mezenasgoari dagokionez, Erroman eta 
Florentzian jarri zuen arreta berezia. Lehen hirian, San 
Pedro eraberritzeko lanak hasi zituen. Bigarrenean, 
Michelangelori San Lorenzoko fatxadarako proiekturako 
eta familiaren hilobirako kapera, hots, Sakristia Zaharra, 
eraikitzeko mandatua eman zion.

Giuliano de’ Medici
Nemoursko Dukea
Florentzia 1479 ~ 1516
Lorentzo Handiaren semea izanik, bere anaia Giovanniren 
aitasantutza onuragarri izan zitzaion. Ordutik aurrera, 
Lorentzo, Florentziako Jauna, familiako nobleziaren 
lehen titulua jaso zuen Nemouseko Dukea zen Frantziako 
erregearen eskutik. Horretaz gain, Erromako Eliza 
Santuko Kapitain Jeneral izendatu zuten.
Bere osaba Lorenzo bezala, Michelangelok bere omenez 
San Lorenzoko Sakristia Zaharrean egin zuen hilobiagatik 
da ospetsua Giuliano.

Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici

Clemente VII Aitasantua
Florentzia 1478 ~  Erroma 1534
Kardinalgora bere osabari esker, Leon Xari esker, igo zen. 
Tronu pontifikalera Adriano VIa hil zenean heldu zen. 
Aita Santu bezala, ezin izan zion garaiko liskar handienari 
irtenbidea eman, hots, Karlos V enperadorearen eta 
Frantziako Frantzisko Iaren arteko borrokari. 
Arteen sustatzaile gisa, Medici Dukeen hilobiak eta 
Florentziako Biblioteca Laurenziana eraikitzeko eta 



Kapera Sixtina Michelangeloren Azken Judizioari 
buruzko freskoaz dekoratzearen lanaren arduraduna izan 
zen.

Lorenzo de’ Medici (il Magnifico)
Florencia 1449 ~ 1492
Gaztetan heziketa humanistiko eta politiko sakona 
jaso zuen eta horregatik, familiako Bankuaren 
funtzionamendua ezagutzeko, estatu italiar ezberdinetara 
bidaiatu zuen. Etxeko buru bilakatu ostean, bere aita 
Piero de’ Medici zendu zenean, familiaren gorakada 
geldiezina izan zen eta Lorenzo lider politiko bihurtu zen, 
instituzio errepublikanoen gainetik ere.
Bere agintaritzapean, Florentzia artearen eta kulturaren 
hiriburu europarra bilakatu zen. Mota guztietako artistak 
eta literatoak babestu zituen, besteak beste, Pico della 
Mirandola, Marsilio Ficino eta Michelangelo.

Lorenzo de’ Medici, Urbinoko Dukea
Florentzia 1493 ~ Villa di Careggi 1519
Florentziako politikaria. Osaba zuen Leon X Aita 
Santuaren babesari esker, Florentziako boterea eta 
Urbinoko Dukea titulua bereganatu zituen. Ibilbide 
politikoa Erromaren aginduetara hasi zuen, baina Aita 
Santuaren arauengandik aldentzera heldu zen, eta une 
horretan, politikarako trebezia eskasa zuela argi utzi 
zuen.
Lorenzo Michelangelok Sakristia Zaharrean egindako 
hilobi baten esleipenduna izateagatik da ospetsu.



Lorenzo Ghiberti
Florentzia 1378 ~ 1455
Florentziako eskultore, urregile eta arkitektoa. 1401ean, 
Arte di Calimalak Florentziako Bataiotegirako brontzezko 
ate bi egiteko antolatutako lehiaketa irabazi zuenean 
ospetsu egiten hasi zen. Obra hori egiteko lantegi handia 
behar izan zuen eta bertan, Donatello, Masolino edo 
Ucello bezalako florentziar artista garrantzitsuak aritu 
ziren ikasle.

Lucca della Robbia
Florentzia ca. 1399 ~ 1482
Florentziar eskultorea. Artista familia handi bateko sendi 
famatuena izan zen. Ez daukagu ikasle izan zen garaiko 
informaziorik, eta dokumentatuta dagoen lehen obra egin 
zuenean, artista heldua zen. Florentziako Katedraleko 
Kantoria izan zen hori. Terrakota beiraztatuz eta 
polikromatuz egindako eskulturengatik egin zen ospetsu.

Michelangelo Buonarroti
Caprese 1475 ~ Erroma 1564
Michelangelo Buonarrotik ohorezko lekua du garai 
guztietako artisten artean. Eskultore, margolari, arkitekto 
eta poeta izan zen, nahiz eta bere burua eskultoretzat 
jotzen zuen beste ezeren gainetik. Bere sorkuntzak gaur 
arte mundu mailako Artearen benetako maisu~lan gisa 
heldu zaizkigu.



Arte di Calimala
Florentziako gremio zaharrenak atzerriko 
artilezko oihalen akaberan jarduten zuten 
langileak batzen zituen. Jatorrian Arte 
dei Mercatanti bezala ezagutu zen, baina 
Calimala izena berdin deitzen zen kalean 

kokatuta zegoelako hartu zuen.

Arte della Lana
Artilezko oihalen merkataritzan lan egiten 
zuen, Arte di Calimalak bezala, baina 
Arte della Lana lekuko oihalak ekoizteaz 
eta merkaturatzear arduratzen zen. XIII. 
mendeaz geroztik, Arte di Calimalaren 

garrantzia txikituz joan zen bitartean, Arte della Lanarena 
handituz joan zen, XV. mendera arte, orduan Arte della 
Setak gainditu baitzuen.

Arte della Seta
Arte de Calimala eta Arte della Lana 
bezalaxe, Arte della Setak oihalak 
merkaturatzen zituen, baina honen 
kasuan, setazkoak izaten ziren. Arte honek 
lortutako boterea handitzen joan zen, beste 

biena beherantz joan zen bitartean, eta XV. mendean 
heldu zen gorenera.

Arteak
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