
IVANA 
KOBILCA



OTROŠTVO

                                                                                     Portret Ivana 

Deklica v                                 Deček v mornariški                  Hribarja                                 Pariška branjevka          
      

temnem brezrokavniku                      obleki

Rojstvo:20.12.1861 v Ljubljani
Pri 16. letih je na Dunaju vzljubila umetnost
Pri 18. letih ponovno obišče Dunaj



ŠOLANJE

 Pri uršulinkah
 V letih 1879-1880 je v galeriji dunajske 

akademije kopirala slike starih mojstrov.
 Od leta 1881-1891 je svoje znanje 

izpopolnjevala v Münchnu
 Učenje pri portretistu Alojziju Erdteltu
 Prvi risarski pouk je prejela pri Idi Künlovi
 Izpopolnjevanje v zasebni šoli Henrija Gervexa

Uršulinska cerkev 
v Ljubljani

    Ivana Kobilica



POKLICNA POT
 Naša prva akademsko izobražena slikarka
 članica SOCIETE NATIONALE DES BEAUX-ARTO
 Sarajevo-dve freski v jezuitski cerkvi
 Najpopularnejše podobe so bile razstavljene v dunajskem 

Kunstlerhausu in v Glaspalastu v Münchnu
 Najpomembnejša slovenska slikarka
 Izrazito meščanska slikarka
 Umrla 4.12.1926 v Ljubljani

                                                Ivana Kobilica na bankovcu za 5.ooo sit



NJENA DELA 
 Njena dela delimo v dve obdobji:
• obdobje v Münchnu (rjave barve, portreti)

• kasnejše obdobje (svetlejše barve)

 Njeni najbolj znan dela so:

    Citrarica (1887)
Portret sestre Fani (1889)
Avtoportret (1894-95)
Avtoportret s paleto (1914)

Avtoportret v belem

Holandsko dekle (1886)

Kofetarica (1888)

Likarice (1891)

Otroci v travi (1892)Pariška branjevka (1892)

Poletje (1889-90)
Parižanka s 
pismom



            Roke

barvna                     Otroci v travi                     črno-bela

               Slika Poletje na skodelici

            Španski bezeg

Ivana Kobilca



ZAPIS V ZVEZEK    
IVANA KOBILICA (1861-1926)
 Ivana Kobilica je naša prva akademsko izobražena 

slikarka. Je najpomembneješa slovenska slikarka. Po 
socialnem izvoru, načinu življenja, umetnostnih 
idealih in delu je bila izrazito meščanska umetnica. 
Najraje je risala portrete. Njena najbolj znana dela 
so:

 Kofetarica
 Likarice
 Otroci v travi
 Portret sestre Fani
 Poletje
 Avtoportret v belem
 Holandsko dekle/holandka
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