
 

Forskningsmiljön Språk och kultur 
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) 
Research Environment Language & Culture 
Department of Culture & Society 

 
 

Forskarseminarium 
onsdag 23 september 2020  

kl 10.15-12 i Comenius (Key-huset) eller via Zoom (se utskick) 
Research Seminar 

Wednesday 23 September 2020 
10.15-12.00 in Comenius (Key Building) or via Zoom (see emailed invitation) 

 
 

Portia, Echo och Filomena: receptionen av kvinnliga bifigurer i verk av Elisabetta 
Sirani, Gaspara Stampa och Tullia d’Aragona 

 
Johanna Vernqvist 

(IKOS) 
 

Abstract 
 
Under 1500- och 1600-talen blomstrade det kulturella klimatet i de italienska stadsstaterna och 
furstendömena såsom Venedig, Rom, Florens och Bologna. Salongerna, de konstnärliga 
workshopsen och akademierna blev allt fler under perioden, vilka utgjorde inspirerande arenor 
för intellektuella, filosofer, konstnärer, poeter och författare att mötas, debattera, framföra sina 
verk och samarbeta på̊. Det fördes livliga filosofiska debatterna om kvinnors och mäns 
kroppsliga konstitutioner, förmågor och genusideal, vilka var nära sammanvävda med idéer och 
diskussioner om hur kärleken skulle förstås och praktiseras.  
   Många kulturella utövare var vid den här tiden skolade i fler än en konstnärlig form eller 
genre av musik och poesi. De olika konstformerna ansågs dessutom vara nära sammanlänkade. 
Exempelvis skriver 1600-talspoeten Girolamo Fontanella (ca. 1605-c. 1644), att "poetens penna 
[...] är densamma som konstnärens pensel. Medan den första har till uppgift att måla på̊ papper, 
har den andra till uppgift att komponera på̊ canvas".  
   Mot den här bakgrunden undersöker jag i mitt nya projekt hur kvinnor, verksamma inom olika 
estetiska praktiker, destabiliserade tidigmoderna hegemoniska diskurser om genus, kropp och 
kärlek genom liknande estetiska och retoriska strategier. Den första delen av studien består av 
att kartlägga och kritiskt analysera subversiva receptioner och gestaltningar av historiska, 
religiösa och mytologiska figurer. Under seminariet kommer jag att presentera några exempel 
på sådana gestaltningar i verk av poeten Gaspara Stampa, filosofen och poeten Tullia 
d’Aragona och konstnären Elisabetta Sirani. 
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