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Jacob Ferdinand Voet (c. 1639 – c. 1689) műhelye:  
Hortense Mancini, Duchesse de Mazarin (1646 – 1699) portréja, 

1660-as évek 
olaj, vászon 70×58 cm 
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Jacob Ferdinand Voet (Antwerpen, 1639 körül – Párizs, 1689/1700) műhelye: 

Hortense Mancini, Duchesse de Mazarin (1646 – 1699) portréja, 1660-as évek 
 

olaj, vászon 70×58 cm 
Eredeti faragott keretével 

Restaurált (Perjés Edit festmény restaurátorművész) 
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A Dobó István Vármúzeum gyűjteményei közül kiemelkedik a régi képtári anyag, melynek 

előzményei az 1872-ben alapított Líceumi Múzeumig nyúlnak vissza. 1950-től a kollekció 

már múzeumunk gondozásában gyarapodott tovább és a magyarországi vidéki múzeumok 

közül egyedüliként gyűjtjük azóta is a 16–19. századi itáliai, németalföldi, francia, osztrák és 

német stb. mesterek, valamint zömében 18–19. századi magyar művészek festményeit 

azzal a szándékkel, hogy az európai és hazai festészet remekeit a közönség elé tárhassuk. Az 

Egri Képtár a hazai múzeumok gyűjteményei között európai kollekciója miatt foglal el 

jelentős helyet. Válogatott anyagából 1958-ban nyílt meg az egri vár kiállítótermében az 

első kiállítás, mely az elmúlt hat és fél évtizedben többször átrendezésre került (1976, 1981, 

1996, 2021-ben már a felújított Ziffer Sándor Galériában). A kollekció bemutatásának újra 

és újra történő átgondolását nem csupán az infrastruktúra vagy az installáció 

modernizálása, a restaurálással új életre keltett művek kiállítása, hanem az új 

gyarapodások közönség elé tárása, a kulturális köztudatba való beillesztése is indokolta. A 

gyűjtemény kiemelkedő darabjai iránt az 1980-as évektől megnőtt az érdeklődés a külföldi 

múzeumok részéről is, így jelentős nemzetközi időszaki kiállításokon szerepelhetett egy-

egy egri festmény.  

A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Kollégiuma támogatásával megvásárolt női portré jól 
kiegészíti a régi képtári anyagunkat, melyet az Érseki Líceumi Múzeum képtári letéti 
anyagának kvalitásához igazodva az 1960-as évek óta folyamatosan gyarapítunk.  
 
A magángyűjteményből megvásárolt festményen ábrázolt hölgy a kor híres szépsége, 
Hortense Mancini (1646–1699). Anyai ágon Mazzarin bíborosnak, XIV. Lajos francia király 
főminiszterének az unokahúga volt. Jó páran megfestették annak idején a hölgyet, így nem 
kérdés, hogy kit ábrázol a festmény. A kép festője egy Rómában majd később Párizsban 
működő ismert flamand portréfestő, Jacob Ferdinand VOET (c. 1639 – c. 1689) köréhez köthető. 
A festmény valószínűleg az ő műhelyében készült az 1660-as években. Az egri múzeumban 
őrzött európai képkollekcióban olyan alkotók sorolhatóak fel elődei és kortársai közül, mint 

ifjabb Frans Francken (Antwerpen, 1581–1642) flamand, vagy Carlo Maratta (Camerano, 1625 – 
Róma, 1713) olasz festőművész.  
 
Hortense Mancini Rómában született, apja báró Lorenzo Mancini olasz arisztokrata volt. Az apa 
1650-ben bekövetkezett halála után édesanyja, Girolama Mazzarini Rómából Párizsba vitte 
lányait (Laure, Olímpe, Marie, Ortensia, Marie Anne) abban a reményben, hogy testvére, Jules 
Mazzarin bíboros (született: Giulio Raimondo Mazarino –- Pescina, 1602 – Vincennes, 1661.), 1642-től 

XIV. Lajos nevelője, majd főminisztere befolyását előnyös házasságok megszerzésére használja. A 
bíboros szépséges unokahúgait „mazarinetteknek” nevezték a francia királyi udvarban. 
Jelenlétük, olaszos szépségük, pazar, sötét hajuk, olajbogyó színű bőrük, határozott 
temperamentumuk, vadságuk felkavarta az udvart. A fiatal kacér tekintetű Ortensai (Párizsban 
Hortense) a bíboros kedvenc unokahúga volt és oly szépséges ifjú hölggyé növekedett, akinek 
lehetetlen volt ellenállni. 

II. Károly angol király, XIV. Lajos francia király első unokatestvére 1659-ben megkérte 
Hortense kezét, de nagybátyja ezt a frigyet megakadályozta. 1661. március 1-jén a tizenöt éves 
Hortense házasságot kötött Európa egyik leggazdagabb emberével, Armand Charles de La 
Porte da La Meilleraye-vel. Házasságuk egyáltalán nem volt boldog. Hortense szabadulni akart 
ebből a házasságból… Botrányoktól sem mentes extravagáns életének történetét meg is írta, 
nőként az elsők között volt, aki ezt meg is jelentette.  
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Jacob vagy Jakob Ferdinand VOET (Antwerpen, 1639 körül – 1689) flamand festő, akit a késő 
barokk egyik legjobb és legdivatosabb portréfestőjének tartanak. Nemzetközi karrierje során 
Itáliába és Franciaországba került, ahol portrékat készített egy elit ügyfélkör számára. Voet 
többnyire Rómában tevékenykedett – 1663 és 1680 között élt ott a holland és flamand 
művészek szövetségéhez (Bentvueghels) tartozva. Esősorban klasszicizáló, késő barokk 
stílusban készített festményeiről ismert. Rómában úgy a pápai udvartól, mint az 
arisztokráciától (pl. a Colonna és az Odescalci családtól) jelentős portrémegbízásokat kapott. 
Christina svéd királynő is pártfogolta, aki akkor Rómában tartózkodott. A Rómába látogató 
angolok és más európai utazók is szívesen rendeltek nála portrékat.  

Voet 1671–1672-ben kapott megbízást Chigi bíborostól, hogy készítse el a jeles római 
családok fiatal nő tagjainak portréját a bíboros arikáciai palotájában (a Rómán kívüli Alban-
dombságon) lévő ebédlőhöz. Róma legvarázslatosabb hölgyiről készült 37 portréból álló 
sorozattal ('Galleria delle Belle') 1672 és 1678 között készült el. Voet később másolta, sőt 
kibővítette a sorozatot más római és olasz nemesi családok megbízásából. A portrék – főleg a 
mély dekoltázsok miatt – természetesen felháborodást keltett a városban és külföldön is. XI. 
Ince pápa a botrányok miatt ki is tiltotta a művészt Rómából. 1680-tól Milánóban majd 
Firenzében működött, ahol a Medici család foglalkoztatta. Néhány év torinói működés után 
tért vissza szülővárosába, Antwerpenbe. Az 1680-as évek közepén ment Párizsba, ahol udvari 
festőnek nevezték ki, és ott hunyt el 1689-ben.  

Legtöbb portréján semleges háttérből bontakozik ki az ábrázolt pompás ruhája, arca és 
feltűnő szemei. Könnyed eleganciájú képmásain elsősorban a díszítő elemekre koncentrál, 
mint például az ábrázolt ékszerei, selymekből, csipkékből, fodrokból, szalagokból készült 
pompás ruhája, vagy az ábrázolt divatos hajviselete.  

Voet műveit széles körben terjesztették Pietro Veglia római festő másolatai és Albertus 

Clouwet (Antwerpes, 1636 – Nápoly, 1679) sikeres itáliai karriert befutó flamand metsző 

sokszorosított grafikái. 

 

A megvásárolt festmény egy budapesti magángyűjteményből került múzeumunkba a Nemzeti 

Kulturális Alap 1.300.000 Ft-os támogatásával (Adásvételi szerződés iktató száma: 12/227-

3/2022. Dátuma 2022. 05.02.), a teljes vételár kifizetéséhez egy magyarországi szponzor volt a 

segítségünkre. 

 

2022. 1.1. számon került a képzőművészeti gyűjteménybe beleltározva. 

 

A közönség számára történő bemutatása, az ábrázolt és a festő életútjának ismertetésével, a 

párhuzamok felsorolásával a 2022. június 25-én megrendezett Múzeumok Éjszakája 

programsorozat részekét valósult meg a Ziffer Sándor Galériában, a Dobó István 

Vármúzeumban őrzött európai rangú festmények között. 
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