
Ivana Kobilca



Otroštvo
Rodila se je 20.12.1861 v Ljubljani.
Rodila se je kod drugorojenka med 4 otroki.
Risanja se je učila pri Idi Künl v Ljubljani.
Med počitnicami je zbirala in risala kmečke 

starožitnosti.
Leta 1891 je svoji dve deli poslala v Pariški 

salon, kjer ji je državno umetnostno 
združenje podelilo naziv associée.



Šolanje

Osnovno šolo je obiskovala pri Uršulinkah 
ter se učila italijanščine in francoščine.

Prvi risarki pouk je prejela pri Idi Künlovi.
Pri 18. letih je odšla na Dunaj, kasneje pa se 

preselila v München.
Učila se je pri profesorju Aloisu Erdtelu.
Spoprijateljila se je z mnogimi tujimi in 

slovenskimi slikarji.



Poklicna pot
Je naša prvo akademsko izobražena slikarka.
Nekaj časa je živela v Sarajevu, kjer je 

naslikala dve freski v jezuitski cerkvi.
Za nekaj časa je prišla v Ljubljano nato pa 

odšla v Berlin.
Ob izbruhu 1. svetovne vojne se je dokončno 

vrnila.
Zadnje desetletje je preživela v Ljubljani, kjer 

je tudi po težki operaciji 5.12.1926 umrla.



Dela
Najbolj znana dela:
o Likarice
o Kofetarica
o Poletje

Druga dela:
o Različni portreti                

 
o Bosanec z guslami
o Motiv s Turjaka
o Otroci v travi
o Holandsko dekle
o Pariška branjevka
o Ženski polakt
o V lopi
o TulipaniHolandsko dekle



Likarice

       Olje na platnu, 100 × 80 
cm.

 Delo je nastalo v Münchnu 
leta 1891.

 Gre za prikaz 3 življenskih 
dob.

 Motiv je izrazito žanrski, 
vzdušje slike pa prijazno.

 Bila je ena najljubših 
Kobilčinih slik.



Kofetarica

 Olje na platnu, 100 × 70 
cm.

 Kofetarica je nastala leta 
1888 v Münchnu.

 Slika je bila razstavljena v 
Pragi.

 Uporabili so jo že v 
reklamne namene.

 Je ena izmed najljubših 
slikarkinih slik.



Veliko krat se zgodi, da svet prizna 
umetnika šele takrat ko umre. Vendar se 
Kobilci to ni zgodilo.

Bila je samozavestna, pokončna in drzna 
ženska

Rekla je:

    Vse na svetu sem hotela videti in pogledati 
za vsako zaveso, vedno me je gnalo naprej.



Hvala za vašo pozornost!
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