Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije
Podoba skladatelja – portret ali ikona, resničnost ali mit?
Praznovanje Beethovnovega leta 2020
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Blaženka First
Ludwig van Beethoven (1770–1827), velikan svetovne klasične
glasbe, ni le s svojimi nesmrtnimi stvaritvami, ampak tudi z
markantnim videzom nezgrešljiva »ikona« klasicis čnoroman čnega glasbenega genija. Spremlja ga bleščeči sij
izvrstnega ustvarjalca ognjevite energije, božanskega navdiha in
svojskih značajskih lastnos . V očeh ljubiteljev in strok, ki z
različnih zornih kotov motrijo skladateljev lik, sta se njegova
glasba in zunanji videz že davno zlila v neločljivo celoto. Čeprav
se splošno stališče do njegove ﬁzične pojavnos v premenah
časa spreminja, pa kolek vna zavest vztraja pri morda ne
povsem ustrezni, a dodobra uveljavljeni skladateljevi podobi,
kakršno so portre s izoblikovali v času njegove največje slave.
To je skorajda demonska slika roman čno nebrzdanega
glasbenika ekspresivnih potez, vihravih las in strmega,
prodornega pogleda – slika, ki se je utrdila kot prispodoba
njegove mogočne in do najﬁnejših tančin izbrušene glasbe.
Muzikologi in biograﬁ sicer soglašajo v prepričanju, da
Beethovnovi najslovitejši portre niso verodostojno zrcalo
njegove dejanske ﬁziognomije, saj večinoma ne temeljijo na
skicah, izdelanih »po naravi« (tj. po modelu), ni se ne skladajo s
poročili skladateljevih sodobnikov. Razkoraku med stvarnim in
mi čnim pritrjuje tudi primerjava upodobitev iz njegovega
zgodnejšega obdobja s s mi iz zrelejših let, torej portretov,
nastalih pred vzhajajočo zarjo umetnikove slave, s s mi iz
njegovih najbolj bleščečih dni. Ne le obličje mladega Beethovna
– celo videz odraslega skladatelja, ki je že prekoračil trideseto
leto, je povsem neprimerljiv s s m, ki ga podajajo portre
kmalu zatem. Če sta nežnost, preﬁnjenost in nečimrnost
temeljni značilnos Beethovnove podobe še v prvih le h 19.
stoletja (takrat je vstopil že v svoje četrto desetletje), pa se zdi, da
poskušajo nadaljnji portre s , vzhičeni nad njegovo veličino,
izklesa čisto drugačen lik: veličastno podobo klasičnih potez, ki
je vide kot ogledalo skladateljeve duhovne vsebine. Tako se v
zgodovini njegovega portre ranja po obdobju mladostnih
upodobitev odpira ekspresivno, herojsko poglavje: Vrs jo se z
vzneseno silovitostjo podane slike zrelega umetnika –
roman čnega viharnika svobodnega duha, neusahljivega
notranjega žara, predvsem pa izjemne glasbene krea vnos , ki
(naj) sije že z njegovega obraza.
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Likovnih študij ali pisnih orisov Beethovnove ﬁzične podobe iz
časa njegovega življenja ni veliko, pa še so si zelo različni ali celo
nasprotni. Zato se zdi, da se je slika skladateljevega obličja
sčasoma izoblikovala kot simbolna vzporednica njegove glasbe,
hkra pa kot odsev njegovega značajskega ustroja, življenjskega
sloga in zanj značilnih viharnih razpoloženj. V gledalca se tako s
platen, graﬁčnih listov in kiparskih postamentov zazira
mitopoe čna podoba umetnika – zanosnega leva, iz katerega
vrejo »nadnaravni« življenjski zagon, notranji nemir in brezmejni
umetniški ogenj. To največkrat ni življenjski portret resnične
osebe, ampak prispodoba genija, vulkan čustev in stras ,
predvsem pa studenec veličastne glasbe, ki bodisi doni v
herojskih tonih bodisi žubori v pretanjenih liričnih sekvencah.
Poročila o zunanjos nadarjenega mladega glasbeniku iz let
njegovega odraščanja v rojstnem Bonnu so borna. V stem
obdobju sta sicer nastala portretno olje trinajstletnega fan ča
(že takrat je koncer ral, skladal in poučeval klavir) in silhuetna
izrezanka s proﬁlom šestnajstletnega mladeniča, v katerih pa je
težko prepozna poteze bodočega skladatelja (sl. 1 in 2). Nekaj
več no c izhaja iz njegovega dunajskega obdobja.
Dvaindvajsetletni mladenič je prišel v avstrijsko prestolnico leta
1792 kot sijajen pianist, organist in violist. Četudi tamkajšnja
(strokovna in ljubiteljska) javnost do prišlega virtuoza, ki je
improviziral v tamkajšnjih plemiških salonih, nikakor ni bila
ravnodušna – o tem pričajo sočasni zapisi – pa portretov iz tega
(zgodnjega dunajskega) obdobja ni. Prve upodobitve odraslega
glasbenika so nastale šele po tem, ko ga je vzhičeno občinstvo
okronalo s slavo. Najstarejši portre slovitega umetnika,
večinoma bakrorezi, da rajo v leta od 1801 do 1805 (sl. 3–7); to
je že obdobje njegovih začetnih težav s sluhom. Takrat je nemški
priseljenec ﬂamskih korenin že užival neizmerno naklonjenost
dunajskih glasbenih elit – razvajenih sladokuscev ene od najbolj
bleščečih glasbenih metropol takratne Evrope. Zunanji podobi
glasbenika, ki je s slepečim sijem zažarel na mednarodnem
glasbenem nebu, so se tedaj posve li mnogi portre s – slikarji
in graﬁki – z vseh strani Evrope (njegova skladba, sicer predelava
Mozartove melodije, pa kot evropska himna tudi danes simbolno
združuje narode Stare celine).
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Sl. 1: Anonimni avtor, Portret trinajstletnega Ludwiga van Beethovna
(iden teta ni z gotovostjo potrjena), 1783, olje na platnu,
Umetnostnozgodovinski muzej, Dunaj.

Sl. 2: Joseph Neesen (pripisano), Portretna silhueta šestnajstletnega Ludwiga
van Beethovna, 1786 (prvič objavljena l. 1838 v: Franz Gerhard Wegeler in
Ferdinand Ries, Biographische No zen über Ludwig van Beethoven, Coblenz
1838).

Tako so nastale neskončne portretne variacije; ene so izhajale iz
Beethovnove dejanske podobe, druge so se od nje oddaljevale. Z
igro neposredno po modelu skiciranih likovnih zapisov na eni
strani in njihovih posnetkov na drugi pa z nadaljnjim
predajanjem in prevzemanjem številnih umetniških, zlas
graﬁčnih izvedb, je nastala bogata zakladnica skladateljevih
podob. Vse to portretno bogastvo pa ni imelo le ar s čne in

informa vne vloge; nešte graﬁčni od si so bili tudi vzorčno
gradivo (likovne predloge) in nosilci vplivov za nadaljnje
ponovitve v različnih likovnih tehnikah. Med njimi vlada
medsebojna odvisnost: Nekatera dela so izvirna, druga »cita «
že obstoječih, nekatera so vzori, druga posnetki, prevodi in
kopije; nekatere graﬁčne portrete so slikarji prenašali na platna,
nekatera olja in risbe pa so bakrorezci vrezovali v graﬁčne plošče.

Sl. 3: Carl Traugo Riedel, Portret Ludwiga van Beethovna, 1801,
bakrorez.

Sl. 4: Anonimni avtor, Portret Ludwiga van Beethovna, po 1801, olje na platnu
(izgubljeni slikani posnetek po bakrorezu Carla Traugo a Riedla).
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Nekatere vzbujajo zaupanje kot zanesljivo zrcalo skladateljeve
zunanjos , ob drugih, od realnos vse bolj odmaknjenih, se
porajajo dvomi; bolj kakor realis čni portre se zdijo samosvoje
umetniške invencije vznesenih portre stov. Ti so dolgo negovali
sliko ekstravagantnega mladeniča apolinične lepote, mahoma
pa ga prelevili skorajda v njegovo nasprotje – v izrazit,
drama čen in bohemski lik svobodnega duha ter ga povzdignili v

Sl. 5: Johann Joseph Neidl po risbi Gandolpha
Ernsta Stainhauserja pl. Treuberga, Portret
Ludwiga van Beethovna, 1801, bakrorez.

Sl. 6: Johann Go ried Scheﬀner, Portret Ludwiga
van Beethovna (na predhodni stopnji Johann Joseph
Neidl po risbi Gandolpha Ernsta pl. Treuberga),
1804, bakrorez (punk rna manira).

Z enim od svojih portre stov pa je slavni skladatelj prijateljeval.
To je bil nemški slikar, pevec in komponist, sicer uradnik dunajske
tajne službe Geheime Kabine skanzlei (»črne sobe« za
dešifriranje in ponarejanje tajnih sporočil) Joseph Willibrord
Mähler. Vez med Beethovnom in Mählerjem je bil Beethovnov
dolgoletni in najtesnejši prijatelj še iz otroških let v Bonnu,
uradnik in libre st Stephan von Breuning (tudi skladateljev
sodelavec pri ustvarjanju libreta za opero Fidelio). Naklonjen in
trajen prijateljski odnos se je nato razvil še med portre stom in
portre rancem. Beethoven je svojo podobo v Mählerjevi izvedbi
iz let 1804/1805 (sl. 8) očitno dobro sprejel; sliko je namreč vse
do smr čuval v svojem dunajskem domovanju. Ob številnih
Beethovnovih doprsjih in izrezih do pasu je to edini tričetr nski
portret, nastal za časa njegovega življenja. Skladateljev lik je
umeščen v roman čno arkadijsko pokrajino, s čimer je portre st
podčrtal njegovo globoko povezanost z naravo. Prizor pa vsebuje
tudi določen mitološki pridih in v njem zajeto sporočilo: Lira v
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najvišje, domala božanske sfere. Beethoven sam je te izdelke
bodisi sprejemal bodisi odklanjal. Ker ni rad poziral, je večina
portretov nastala v njegovi odsotnos , v naslonu na obstoječe
graﬁčne vzore, kar je (ob sicer uveljavljeni praksi uporabe
predlog) povzročalo dodaten razkorak med stvarnostjo in njeno
likovno reﬂeksijo.

Sl. 7: Portret Ludwiga van Beethovna, objavljen v
biografskem delu Félixa Clémenta Les musiciens
célèbres depuis le seizième siècle jusqu'à nos
jours, ne po l. 1868 (delo vključuje 45 jedkanih
portretov Alphonsa Massona, Charlesa Alphonsa
Debloisa in Jeana Massarda; izhodišče: Johann
Joseph Neidl po risbi Gandolpha Ernsta pl.
Treuberga), 1868, jedkanica.

skladateljevih rokah in an kizirajoč pejsaž sta namig na Apolona,
grškega boga svetlobe in umetnos , zlas glasbe; primerjava
mitološkega božanstva z najvišjim od bogov dunajskega
glasbenega Parnasa je tako več kot zgovorna. Mitologiziranje in
idealiziranje Beethovnove podobe postaneta v nadaljevanju
temeljni orodji v rokah portre stov iz skladateljevega zrelega
obdobja.
Čeprav je Mähler ta ikonografsko zanimivi portret izvedel v več
različicah, je podoba v širšem evropskem prostoru zares
zaslovela šele čez dobrih šest desetle j: Unikatna slikarska dela
očem javnos običajno niso bila dosegljiva, saj so se skrivala v
zasebnos meščanskih in plemiških bivališč ter zasebnih zbirk.
Mednarodnemu občinstvu so jih približali graﬁki; v primeru
Mählerjevega portreta je bil to elitni dunajski portre st,
virtuozni graﬁk Josef Kriehuber (sl. 9). Podal ga je leta 1865 v
litografskem prevodu, doprsnem izrezu in zrcalnem zasuku.
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Sl. 8: Joseph Willibrord Mähler, Tričetr nski portret Ludwiga van
Beethovna, 1804/05, olje na platnu, Beethovnova spominska hiša
(Pasquala -Haus) na Dunaju (iz knjige: Beethoven: a documentary
study, zbral in uredil H. C. Robbins Landon. New York 1970).

Sl. 9: Josef Kriehuber, Portret Ludwiga van Beethovna, 1865, litograﬁja
(graﬁčni prevod portretnega olja Josepha Willibrorda Mählerja).

Chris an Horneman, slikar iz københavnske glasbene družine ter
portre st in miniaturist na danskem kraljevem dvoru, se je leta
1802 in 1803 – v času, ko se je mudil na Dunaju – posve l tudi
Beethovnovemu obličju (sl. 10 in 11). Skladno s sočasnimi
graﬁčnimi vzori, usmerjevalci skladateljevih portretov v
zgodnjem 19. stoletju, ga je predstavil kot čednega mladeniča,
gizdalina z izborno opravo in modno pričesko. Miniaturna
izvedba na slonovi kos je skladatelju zelo ugajala. Slonokoščeni
portretni medaljon je leta 1803 poslal kot spravno darilo
svojemu najtesnejšemu in dolgoletnemu prijatelju (na Dunaju
tudi sodelavcu), libre stu Stephanu von Breuningu v Bonn.

Sl. 10: Chris an Horneman, Portret Ludwiga van Beethovna, 1802,
miniatura na slonovi kos ), zbirka H.–C. Bodmer, Beethovnova hiša v
Bonnu.
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Sl. 11: Chris an Horneman, Portret Ludwiga van Beethovna, 1803,
zbirka H.–C. Bodmer, Beethovnova hiša v Bonnu.
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Za postajo na po od Beethovnovega mladostnega k zrelemu
obdobju in za nadaljnji korak v smeri idealiziranja njegove
podobe (portre s so skladateljev lik pregnetli do heroičnih
razsežnos v le h do konca drugega desetletja 19. stoletja) je
mogoče označi njegov roman čni portret, delo nemškega
slikarja Isidorja Neugaßa (sl. 12). Berlinski mojster ga je realiziral
leta 1806 kar v dveh različicah. Ena je nastala po naročilu
Beethovnovega prijatelja in velikodušnega podpornika Karla
Aloisa kneza Lichnowskega, komornika na avstrijskem cesarskem
dvoru pa tudi glasbenika in skladatelja, prostozidarja in prvega
biografa Johanna Sebas ana Bacha. Lichnowsky je bil pripadnik
visokega plemstva in mecen tedanjih glasbenikov, zlas Mozarta
in po njegovi smr Beethovna; tega pa ni podpiral le ﬁnančno –
bil je tudi njegov zaščitnik in zaupni prijatelj. Portret je nastal
istega leta kakor spor, po katerem je prenehalo njuno razmerje:
Dotlej harmonično prijateljstvo se je končalo z burnim prepirom
na knezovem gradu Hradec nad Moravicí (Šlezija, dan. Češka
republika), ko je temperamen skladatelj zavrnil knezovo
pobudo za muziciranje pred francoskimi oﬁcirji in svojega
dolgoletnega mecena ﬁzično napadel, nato pa v svojem
stanovanju na Dunaju v besu razbil še njegov doprsni kip. A še

leto pred tem ga je v pismu označil za enega svojih najzvestejših
prijateljev in podpornikov ter mu do tedaj posve l kar sedem
svojih kompozicij.
Druga od obeh portretnih različic istega avtorja, slikarja Isidora
Neugaßa, pa je nastala na pobudo madžarske plemiške in
glasbene družine Brunszvik, iz katere je izhajala tudi
Beethovnova (domnevna?) velika ljubezen – Josephine.
Skladatelj jo je poučeval v klavirski igri, z njo kljub nasprotovanju
njenega sorodstva spletel dolgotrajno in mno zvezo in ji tudi
posve l kar nekaj svojih skladb. Portret je nastal v obdobju njune
najbolj goreče romance. Dolgo so ga hranili v dvorcu Brunszvik v
kraju Martonvásár (dan. Madžarska), kjer je Beethoven (po eni
od hipotez) napisal klavirsko skladbo Für Elise. Idealizirani
portret kaže v smer, ki je čez dobro desetletje privedla do
umetniškega preoblikovanja skladateljevega lika v (še danes)
najbolj prepoznavno, lirično-herojsko podobo. Oblačno nebo za
portre rancem vnaša v sliko vznemirjeno razpoloženje:
Slogovna značilnost nemške roman ke se sprepleta z diskretnim
opozorilom na skladateljevo globoko povezanost z naravo.

Sl. 12: Isidor Neugaß, Portret Ludwiga van Beethovna, 1806, olje na platnu, Beethovnova hiša v Bonnu.
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Beethovnovo obličje se na upodobitvah spreminja skoraj do
neprepoznavnos ; njegovi portre kažejo sicer nekaj
podobnos , a še več je med njimi razlik. Vsi pa so tlakovali pot
skladateljevi drama čni podobi, ki je prerastla v »ikono« enega
največjih glasbenikov vseh časov. Umetniška »transkripcija«
njegove ﬁziognomije v portretni zapis, kakršnega danes pozna in
slavi ves svet, se je izoblikovala v skladateljevem »herojskem«, tj.
zrelem življenjskem in ustvarjalnem obdobju. A vendar imajo
njegove upodobitve tudi v tem času svojo realnejšo plat.
Slavnega, med občinstvom izjemno priljubljenega in čislanega
glasbenika je menda nekaj umetnikov upodobilo povsem verno,
ne da bi jih pri tem vodile njegove (dejanske in domnevne)
osebnostne lastnos ali zven njegove glasbe. Precej blizu
resničnos je po mnenju Beethovnovih sodobnikov portret, ki ga
je leta 1814 skiciral na Dunaju delujoči francoski slikar
miniaturist (tudi risar in litograf), učenec Jacquesa Louisa Davida
– Louis René Letronne (sl. 13). Njegova risba z graﬁtnim
svinčnikom velja za objek vno zrcalo skladateljevih potez: je

stvarna, netendenciozna in brez izrazitejše čustvene note.
Letronnova risba, nastala na Dunaju v času kongresa (1814), je
doživela precej graﬁčnih izvedb. Avtor prve in v tem portretnem
nizu dominantne je Letronnov sodobnik in v Beethovnovih
dunajskih le h njegov in skladateljev someščan – dunajski graﬁk
Blasius Höfel (sl. 14). Zaradi velikega zanimanja za sijajnega
skladatelja je namreč dunajska založba Artaria & Co. v času
strmega vzpona njegove popularnos naročila graﬁčni portret –
graﬁka je (bila) priljubljena in uporabna tehnika, ki jo je mogoče
razmnoževa in z od si doseči širok krog javnos . Najetemu
graﬁku je bila pri vrezovanju v bakrorezno ploščo za predlogo
prav Letronnova portretna risba. Izvirna predloga in Höﬂov
prevod, izdelan v tehniki jedkanice, sta bila v Beethovnovih
krogih dobro sprejeta kot verodostojen odsev skladateljeve
dejanske podobe. Cenil ju je tudi portre ranec sam in nekaj
izvodov Höﬂovih graﬁčnih od sov celo razdelil svojim
prijateljem.

Sl. 13: Louis René Letronne, Portret Ludwiga van Beethovna, graﬁtni
svinčnik, 1814, Pariz, zasebna zbirka.

Sl. 14: Blasius Höfel po risbi Louisa Renéja Letronna, Portret Ludwiga
van Beethovna, 1814, jedkanica.

Sl. 15: Friedrich Wilhelm Bollinger po Blasiusu Höﬂu (na predhodni
stopnji Blasius Höfel po risbi Louisa Renéja Letronna), Portret Ludwiga
van Beethovna, okoli 1820 (?), bakrorez.

Sl. 16: Pierre-Jean Porro po Blasiusu Höﬂu, Portret Ludwiga van
Beethovna (na predhodni stopnji Blasius Höfel po risbi Louisa Renéja
Letronna), zrcalni posnetek, po l. 1814, litograﬁja, Beethovnova hiša v
Bonnu.
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Sl. 17: Anonimni graﬁk po Carlu Traugo u Riedlu (na predhodni stopnji
Blasius Höfel po risbi Louisa Renéja Letronna), Portret Ludwiga van
Beethovna, po l. 1814, litograﬁja, Beethovnova hiša v Bonnu.

Sl. 18: Adolph Friedrich Kunike (na predhodni stopnji Blasius Höfel po
risbi Louisa Renéja Letronna), Portret Ludwiga van Beethovna, okoli
1820, litograﬁja.

A Letronnovo risano izhodišče in Höﬂova graﬁčna interpretacija
vendarle nista povsem primerljiva. Letronnov »pasivni« portret
se je v bakrorezčevi izvedbi prelevil v duhovno in duševno
ak vnejšo različico. Francozova predstavitev Beethovnove
ﬁziognomije je umirjena, trezna in nepristranska, brez težnje po
poudarjanju katere od skladateljevih značajskih plas . Avtor je z
risbo predstavil portre rančevo »lupino«, zunanji ovoj, dunajsko
občinstvo pa je hlepelo po skladateljevi notranjos – zahtevalo je
odsev njegove duše. Blasius Höfel je zato karakterno izostril
njegov videz. Pri prevajanju risanega portreta v graﬁčni medij je
sprva zgolj poudaril linije Francozove risbe (in s tem poteze
Beethovnovega obličja), kar se odraža zlas v predelu
portre rančevega čela, oči in obrvi. V nadaljevanju pa je
Beethovna prosil za poziranje. Skladatelj mu je dvakrat ustregel,
a je v portre stovi navzočnos obakrat sedel h klavirju in se
posve l improvizaciji. Zdi se, da je bila Höﬂova prevzetost z
njegovo glasbo razlog za odvod od Francozove predloge (in
realnos ). Nemara je prav Beethovnovo muziciranje v času
Höﬂovega portre ranja odigralo odločilno vlogo pri nadaljnjih
korakih k mitologiziranju skladateljeve zunanje podobe.

Letronnovo portretno skico v Höﬂovem graﬁčnem prevodu so
nadalje v različnih tehnikah posnemali avstrijski, nemški in
francoski graﬁki, npr. Friedrich Wilhelm Bollinger (sl. 15) in Carl
Traugo Riedel v bakrorezu, Pierre-Jean Porro (sl. 16), anonimni
graﬁk (sl. 17), Elias Pönicke in Adolph Friedrich Kunike (sl. 18) v
litograﬁji idr. Tako je nastal obsežen portretni opus graﬁčnih
od sov, ki so Letronnovo izhodiščno risbo razsejale široko po
svetu in jo – zahvaljujoč obsežnim nakladam – približale
mednarodnemu občinstvu.

V zenitu Beethovnove slave je Höﬂova jedkanica z že nekoliko
preoblikovano skladateljevo podobo doživela velik uspeh. Plaz
posnetkov, ki se je sprožil za njo, priča o velikem povpraševanju
po portre h občudovanega muzika ne le v dunajskem
glasbenem svetu, ampak v širšem evropskem prostoru.
Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije

V bližino te skupine upodobitev, ki izhajajo iz Letronnove risbe in
Höﬂovega graﬁčnega prevoda, pa je mogoče postavi tudi nekaj
oljnih izvedb. Tako npr. portret Beethovnovega dolgoletnega
prijatelja Josepha Willibrorda Mählerja (sl. 19) in muzikovo
doprsno podobo v enaki postavitvi Johanna Christopha Heckla
(sl. 21); obe deli da rata v leto 1815. Mähler je skladatelja prvič
upodobil že pred desetletjem, v le h 1804 in 1805 (sl. 8). Med
portre rancem in portre stom se je že takrat spletla prijateljska
vez (znano je, denimo, da je slikar spremljal skladatelja celo na
vaje za Leonoro, kakor se je sprva imenovala Beethovnova opera
Fidelio). Doprsni portret iz leta 1815 je nastal v okviru
Mählerjeve serije upodobitev sodobnih dunajskih ali na Dunaju
živečih skladateljev, poleg Beethovna denimo še Johanna
Nepomuka Hummla, Antonia Salierija, Franza Schuberta idr. Tudi
ta je bil predmet graﬁčnega prevajanja; oljno sliko je v
bakrorezno ploščo vrezal Johann Go ried Scheﬀner (sl. 20).
7

Sl. 19: Joseph Willibrord Mähler, Portret Ludwiga
van Beethovna, 1815, olje na platnu, Društvo
ljubiteljev glasbe (Gesellscha der Musikfreunde
/ Musikverein), Dunaj.

Sl. 20: Johann Go ried Scheﬀner po oljni sliki
Josepha Willibrorda Mählerja, Portret
Ludwiga van Beethovna, po 1815, bakrorez,
zasebna last.

Sl. 21: Johann Christoph Heckel, Portret
Ludwiga van Beethovna, 1815, olje na platnu,
Kongresna knjižnica v Washingtonu.

Pomemben korak h kultni, drama čno in roman čno obarvani
Beethovnovi podobi, kakršna se je utrdila v zaves generacij
skozi dve stoletji vse do danes, pa je v le h 1818/1819 napravil
nemški slikar in tenorist madžarskih korenin Ferdinand Schimon
(sl. 22). Umetnik je upodobil nekaj prvovrstnih nemških
glasbenikov: Louisa Spohra, Carla Mario von Webra in Ludwiga
van Beethovna; prav zadnjega, naslikanega pred gorsko
pokrajino pod oblačim nebom in osvetljenega z drama čno
svetlobo, pa spremlja precej nejasnos . Beethovnov začasni
tajnik in v dvajse h le h 19. stoletja eden njegovih osebnih
zaupnikov – Anton Felix Schindler – je namreč insceniral
okoliščine, iz katerih je mogoče razume , da je bil prav on
pobudnik tega portreta in da je nastal neposredno po modelu.
Ker je Beethoven menda nasprotoval poziranju v slikarjevem
ateljeju, naj bi portret nastal v času dveh slikarjevih obiskov v
skladateljevem stanovanju, in to med njegovim ustvarjanjem
(komponiranjem). Po Schindlerjevih navedbah je bil
portre ranec z nastalim portretom »popolnoma zadovoljen«.
Na videz nesporni Beethovnovi zapisi v njegovih »pogovornih
zvezkih« (beležnicah, s pomočjo katerih je naglušni in pozneje
oglušeli skladatelj komuniciral s svetom) sicer potrjujejo
Schimonove navedbe, a vendarle so muzikološke raziskave
pokazale, da je zgodovinska resnica drugačna. V teh zvezkih se
slikar Schimon in njegov portret Beethovna v omenjenem
kontekstu res omenjata, a te omembe so se izkazale za poznejša
dopolnila oziroma za Schindlerjeve namerne ponaredke.
Upravičena se torej zdi domneva, da je skladateljev tajnik in
pozneje lastnik portreta poskušal ustvari videz, da je ta (v
nasprotju z domišljijskimi ali s mi, narejenimi posredno po
vzorčnem gradivu) naslikan po modelu, kar bi mu dvignilo sloves
in ceno.
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Sl. 22: Ferdinand Schimon, Portret Ludwiga van Beethovna, 1818/1819,
olje na platnu, Beethovnova hiša v Bonnu.
Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije

Med februarjem in aprilom 1820, sedem let pred Beethovnovo
smrtjo, pa je nastal njegov »najusodnejši« portret: Imenitna
podoba v olju je še stopnjevala smer, ki jo je nakazal Blasius
Höfel, in za nadaljnjih dvesto let, vse do danes, zaznamovala
pogled na skladateljev lik. Francosko usmerjeni nemški
portre st Joseph Karl S eler, dvorni slikar bavarskih kraljev in
portre st avstrijskega cesarja Franca I., Johanna Wolfganga von
Goetheja, Friedricha von Schillerja, Alexandra von Humboldta in
drugih velikih osebnos , je takrat upodobil tudi Beethovna (sl.
23). Skladatelj je pristal celo na poziranje, čeprav je tovrstno
»tlako« sicer odklanjal in jo po lastnih besedah doživljal kot

pokoro. Vdal se je na ljubo naročnikoma – zakoncema Brentano
(bankirju in veletrgovcu Franzu in njegovi ženi Antonii),
pokroviteljema in mecenoma, ki ju je štel tudi med svoje
najboljše prijatelje. A nemirnemu in temperamentnemu
portre rancu je po š rih sedenjih pošlo potrpljenje; S eler je
moral portret – zlas skladateljeve roke z gibkimi prs , ki so se
tako virtuozno do kali pk in strun – naslika »na pamet«.
Njihov nežen in gladek videz se nikakor ne sklada s pričevanjem
sodobnikov, denimo Beethovnovega učenca Carla Friedricha
Hirscha: Roke njegovega učitelja so bile grobe, krepke, s
poudarjenimi žilami in kratkimi prs .

Sl. 23: Joseph Karl S eler, Portret Ludwiga van Beethovna, 1820, olje na platnu, Beethovnova hiša v Bonnu.
Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije
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Sl. 24: Josef Kriehuber po oljni sliki Josepha Karla S elerja, Portret
Ludwiga van Beethovna, okoli 1840, litograﬁja.

Sl. 25: Emil Eugen Sachse po oljni sliki Josepha Karla S elerja, Portret
Ludwiga van Beethovna, 1854, lesorez, izrez.

Tako je nastalo s silovi m zamahom podano delo – najslavnejši in
najvplivnejši od vseh Beethovnovih portretov. Psihološko
angažirana podoba predstavlja skladatelja v domači, a vendar
elegantni opravi pri komponiranju ene najveličastnejših
sakralnih skladb v zgodovini klasične glasbe, maše Missa
solemnis. Veličina v portret vključene glasbene mojstrovine
(glasbeni genij je v njej izrazil tudi svoja religiozna čustva) ter
impozanten skladateljev lik s par turo v rokah in s pogledom, s
katerim vzpostavlja s k z nekim višjim svetom – območjem
Absolutnega, sta pus la globoko sled na njegovih nadaljnjih
portre h. Vide je, da je ta stvaritev odločilno in dokončno
zapeča la vsesplošno predstavo o njegovi ﬁzični in umetniški
osebnos . Portret, čeprav po pričevanju sodobnikov povsem
neskladen z resničnostjo, velja za »sveto relikvijo« svetovne
kulturne dediščine, hkra pa – neupravičeno – za edini
Beethovnov portret, naslikan »po naravi«, torej v živem s ku
umetnika in portre ranca.

onkraj Oceana. Graﬁčni prevodi, izvedeni zlas v takrat mladi
litograﬁji, tehniki, ki je omogočala velike naklade, so jo ponesli
široko v svet. A njihova vloga je bila več kot zgolj informa vna –
bili so tudi vzorčni material: Svetovne javnos namreč niso le
seznanjali s podobo velikega skladatelja, ampak so opravljali tudi
poslanstvo likovnih predlog. Številni portre s so jih nadalje
uporabljali kot oporo pri ustvarjanju lastnih izvedb. Atrak vna
S elerjeva upodobitev je s tem uzakonila svojsko videnje in
doživljanje tega veličastnega glasbenika ter v snila enoznačen
pečat njegovim nadaljnjim portretom. Tako je ostalo S elerjevo
izhodiščno olje – preko nešte h graﬁčnih interpretacij – vse do
danes obvezna, skorajda norma vna podlaga za predstavljanje
Beethovnovega lika.

S elerjevo duševno in duhovno zavzeto delo – portret
skladatelja, ki sozveni z njegovo glasbo, je tlakoval pot
nesmrtnemu mitu o Beethovnovi vizualni podobi. Ne glede na
razkorak med sliko in modelom je prav ta portret, poln
roman čnega zanosa in nemira, hkra pa idealiziranja in
heroiziranja portre ranca, usodno zaznamoval večino nadaljnjih
upodobitev; za vselej je u ril pogled naslednjih generacij na
skladateljev videz pa tudi na njegovo celovito osebnost.
S elerjevo izvedbo so številni kopis prenašali na svoja platna in
graﬁčne plošče ter oživljali v kamnu in bronu; prav graﬁka,
edinstvena zaradi zmožnos razmnoževanja, je Beethovnov lik
nadalje razširjala ne le na območju Stare celine, ampak tudi
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S eler je skladateljev portret naslikal celo v dvojniku, saj je hotel
eno od obeh (iden čnih) izvedb zadrža zase. Že jeseni istega
leta je svoj primerek razstavil v dunajski Akademiji, kjer se je z
njim lahko seznanilo širše občinstvo. Tako so imeli tudi slikarji,
risarji in graﬁki priložnost S elerjevo idealizirano videnje
skladatelja, podanega v stanju ustvarjalnega navdiha, kopira in
prenaša v druge tehnike. Val posnemanja se ni ustavil ni
pozneje; še vse stoletje so nastajali slikani in graﬁčni portre , ki
se opirajo na to izjemno delo, v katerem se je Beethovnove
zunanjos in njegovega duha dotaknila »božja iskra«
(Gö erfunken), o kakršni govori tudi besedilo Friedricha
Schillerja, uporabljeno za četr stavek (Oda rados ) njegove IX.
simfonije. Med številnimi graﬁčnimi nasledniki S elerjevega olja
sta npr. litograﬁja avstrijskega portre sta Josefa Kriehuberja,
nastala okoli leta 1840 (sl. 24), in lesorez njegovega nemškega
kolega Emila Eugena Sachseja iz leta 1854 (sl. 25).
Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije

V likovnih pogledih na klasicis čno-roman čnega glasbenega
genija pa vendar obstajajo izjeme tudi v njegovem zrelem, sicer
idealiziranem in mitologiziranem obdobju. Od S elerjevega
portreta precej drugačno je delo dunajskega bidermajerskega
slikarja in scenografa Ferdinanda Georga Waldmüllerja (sl. 26),
nastalo le tri leta za S elerjevim; portret je leta 1823 naročila
leipziška založba Breizkopf u. Härtel. Iz arhivskega gradiva (pisem
in Beethovnovih »pogovornih zvezkov«) je mogoče razbra , da
je skladatelj enkrat sedel pred slikarjevim platnom, vendar je bilo
delo prekinjeno; portret, zlas lase in oblačila, je zato portre st
dokončal pozneje sam. Tudi on ga je – tako kakor S eler – naslikal
v dveh izvedbah. Ohranjena je le prva, ki velja za pristno, v hitrem
zamahu narejeno študijo po modelu, druga, skrbneje izdelana v
ateljeju, pa je nastala v skladateljevi odsotnos , a v odvisnos od

prve; replika je bila uničena med drugo svetovno vojno.
Beethovnovo obličje v Waldmüllerjevi izvedbi je precej sorodno
portretni skici s kredo slikarja Carla Friedricha Augusta von
Kloeberja iz leta 1818 (sl. 27). Kloeberjeva skica, narejena po
modelu, je veljala za eno najbolj verodostojnih upodobitev
(pohvalil jo je skladatelj sam), zato vzbuja domnevo, da je bila
morda prav ta Waldmüllerju dodatna opora pri delu – seveda ne
kot unikatni izvirnik, pač pa v katerem od lažje dosegljivih
graﬁčnih prevodov. Ti so se trdovratno oklepali Kloeberjevega
vzora še preko sredine 19. stoletja, tako denimo anonimni
litografski od s odlične kakovos iz leta 1842 (sl. 33) ali prav tako
v litografski tehniki izdelani portret Carla Ferdinanda Mayerja iz
leta 1854 (sl. 31).

Sl. 26: Ferdinand Georg Waldmüller po risbi Carla Friedricha Augusta pl.
Kloeberja, Portret Ludwiga van Beethovna, 1823, olje na platnu,
Umetnostnozgodovinski muzej, Dunaj.

Sl. 27: Carl Friedrich August pl. Kloeber, Doprsni portret Ludwiga van
Beethovna, 1818, kreda, risba velja za izgubljeno.

Iz predstavljenih portretov je torej očitno, da je skladateljevo lice
na njih vselej drugačno ne le zaradi sprememb, ki jih je na njem
povzročal čas, ampak tudi zaradi subjek vnega videnja
vsakokratnega portre sta oziroma družbeno uveljavljenega
pogleda na velikega muzika. Težko je torej odgovori na
vprašanje, ali je vsesplošno znana in globoko ukoreninjena
Beethovnova podoba res zgolj privid oziroma dobro uspeli
poskus, da bi skladateljev resnični videz uskladili z njegovo
glasbo. Pri opisu umetnikove ﬁzične podobe (potez obraza, las,
barve oči ...) si namreč niso enotni ni njegovi sodobniki. Še več:
Njihova poročila si v marsičem celo nasprotujejo, poleg tega pa
so tudi portre s ob tem, da so privzemali že prikrojeno (a trdno
ustoličeno) skladateljevo podobo od svojih predhodnikov, v
svoje izdelke vgrajevali še vsak svoj lasten pogled na njegovo

osebnost. Biograﬁ poročajo, da se zelo malo verbalnih opisov ali
portretnih skic in študij ujema z njegovo dejansko ﬁzično
podobo; izpeljevali so jo iz njegovega temperamenta, življenjskih
navad, obnašanja, osebnostnih lastnos in razpoloženj. A tudi v
tem so očitne precejšnje razlike. Opisovali so ga zdaj kot
odločnega, energičnega in nebrzdanega strastneža, zdaj kot
razdražljivega, zlovoljnega samotarja, kot prometejskega heroja
in rahločutnega ljubitelja narave. Vse te oznake pa so pripomogle
k oblikovanju mita o Beethovnovi zunanji podobi: o viharnem
umetniku z razmršeno »levjo grivo«, ki valovi kot simbolna
vzporednica njegovi turbulentni ustvarjalnos , o mislecu z
ostrim pogledom in o geniju, ki svoj navdih črpa iz narave, ob tem
pa prisluškuje zvokom iz lastne notranjos .

Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije
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Nekaj skladateljevih sodobnikov je celo jasno zapisalo, da na
njegovem licu ni (bilo) ničesar, kar vsebujejo portre . Berlinski
glasbeni kri k Ludwig Rellstab in Beethovnov angleški prijatelj
Edward Schulz – oba sta se z njim srečevala osebno – sta izrazila
enako stališče glede neusklajenos Beethovnovih portretov z
njegovo dejansko podobo. Skladateljev tajnik, pomočnik in
njegov prvi biograf Anton Felix Schindler ga je označil z
besedami, ki se komajda ujemajo s splošno znano podobo o
poduhovljenem komponistu: Opisal ga je kot moškega polnih lic,
z bleščečim pogledom pozornega opazovalca in sploh z obličjem,
ki kipi od odličnega zdravja. Podobno njegov učenec Carl
Friedrich Hirsch, ki je na Dunaju prihajal k njemu k pouku
harmonije: »Bil je močne postave, širok obraz mu je prevevala
zdrava rdečica, imel je zelo goste obrvi in nizko čelo. Njegov nos

je bil zelo velik in širok, zlas ﬁno oblikovane nosnice. Koša ,
gos in že delno osiveli lasje so se mu dvigali iznad čela. Roke so
bile grobe in krepke, prs kratki, žile na hrbtu rok izstopajoče,
noh kratko pristriženi.« V le h Hirschevih vaj (1815–1817) že ni
več slišal, zato je moral zelo natančno opazova učenčeve prste
pri igri. »Ob vsaki napaki se je zelo razjezil, zardel, žile na sencih in
čelu so mu nabreknile. V besu in nepotrpežljivos je krepko
ščipal učence.« Hirsch je dobil celo udarec v ramo ... Markantne
in ekspresivne poteze, ki bi izražale Beethovnovo osebnostno in
umetniško veličino, v teh pripovedih niso omenjene. O
verjetnem neskladju med realnostjo in upodobitvami pa govori
navsezadnje tudi dejstvo, da je bil nad svojimi portre pogosto
ogorčen celo glasbenik sam.

Portre Ludwiga van Beethovna iz Narodnega muzeja Slovenije

Graﬁčni kabinet Narodnega muzeja Slovenije je čuvar osmih
portretov velikega skladatelja; muzej se tako praznovanju
Beethovnovega leta (2020) pridružuje s predstavitvijo njegovih
(večinoma) doprsnih portretov, izvedenih v graﬁčnih tehnikah.
Za slovensko zgodovino so neprecenljiv zaklad, še zlas zato, ker
je bil portre ranec povezan z ljubljansko Filharmonično družbo
(Philharmonische Gesellscha , ustanovljena leta 1794),
naslednico Ljubljanske ﬁlharmonične akademije (Academia
philharmonicorum Labacensis, ustanovljena leta 1701).
Poslanstvo družbe, najstarejšega glasbenega zavoda na območju
nekdanje monarhije, je zapisano v prvem členu njenega statuta:
»plemenitenje čustev z izbiro dobrih skladb in oblikovanje okusa
z dobro izvedbo in v družbinem krogu«. K temu cilju so
pripomogli tudi nekateri tuji glasbeniki – ugledni skladatelji, ki jih
je družba zaradi njihovega »sijajnega glasbenega talenta in
zaslug«, s tem pa potencialne »koris za družbo« sprejela v svoje
vrste kot častne člane. Med njimi je bil leta 1819 tudi Ludwig van
Beethoven. Družba je s povabilom Beethovnu k častnemu
članstvu sicer oklevala, saj je imel potencialni povabljenec po
oceni dr. Antona Schmi a (na Dunaju živečega člana ljubljanske
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Filharmonične družbe) »veliko muh in malo ustrežljivos «. A
sijajni komponist, mojster orkestralne, komorne in solis čne
glasbe, je članstvo rade volje sprejel in bil družbi očitno
naklonjen: Nekaj svojih par tur je poslal v Ljubljano – nekatere
rokopisne parte je celo dopolnil z lastnoročnimi popravki; v
Glasbeni zbirki jih hrani ljubljanska Narodna in univerzitetna
knjižnica.
Portretna zbirka Graﬁčnega kabineta Narodnega muzeja
Slovenije obsega eksponate, ki podajajo Beethovnovo doprsje v
frontalnih postavitvah in v proﬁlu pa tudi njegov celopostavni lik
v večﬁguralni žanrski kompoziciji. Najstarejši med njimi, sicer
neda ran, je nastal okoli leta 1820: Litografsko podobo
skladateljevega doprsja je podpisal nemško-avstrijski slikar,
graﬁk in založnik Adolph Friedrich Kunike; list je izšel v njegovi
založbi na Dunaju (sl. 28 in 18). Kunike, avtor dveh skladateljevih
graﬁčnih portretov, je v obeh primerih izhajal iz predhodnega
gradiva: tokrat iz bakroreznega od sa Blasiusa Höﬂa (sl. 14),
prevoda portretne skice Francoza Louisa Renéja Letronna (sl.
13).

Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije

Sl. 28: Adolph Friedrich Kunike, Portret Ludwiga van Beethovna, okoli 1820, litograﬁja,
333 x 225 mm, sign. pod portretnim ovalom: lithogr. von Kunike; napis pod prizorom:
LUDWIG VON BEETHOVEN / geb. zu Bonn 1772 / Wien, NMS GK, inv. št. G–404.

Tri skladateljeve doprsne podobe, vrezane sredi 19. stoletja v
tehniki jekloreza, so delo nemškega graﬁka, ilustratorja in
založnika Carla Ferdinanda Mayerja (sl. 29, 30 in 31). Avtor je
zanimiv tudi za slovenski kulturni prostor, saj je kar nekajkrat
portre ral zaslužnega kranjskega plemiča – pesnika, poli ka in
prijatelja Franceta Prešerna – Antona Alexandra grofa
Auersperga, imenovanega tudi Anastasius Grün. Mayerjeva
preﬁnjena poteza dleta dokazuje mojstrstvo v obvladovanju
zahtevne jeklorezne tehnike. Vsi njegovi portre slavnega
glasbenika, ki boga jo zakladnico Narodnega muzeja Slovenije,
so bili od snjeni v Nemčiji, dva v avtorjevem umetniškem zavodu
(ateljeju) v Nürnbergu in eden v založbi Schuberth u. Niemeyer v
Hamburgu in Itzehoeju – ta je izšel leta 1840 kot fron spic v
glasbenem leksikonu Musikalisches Conversa ons-Lexicon.
Blaženka First
Ludwig van Beethoven v Narodnem muzeju Slovenije

Encyklopädie der gesammten Musik-Wissenscha für Künstler,
Kuns reunde und Gebildete v Hamburgu. Nürnberški graﬁk je pri
dveh upodobitvah (sl. 29 in 30) izhajal iz portretne litograﬁje, ki
jo je okoli leta 1835 izdelal francoski slikar, risar in graﬁk Félix
Achille Saint-Aulaire (od s je izšel v založbi Josepha Antona
Löhra v Frankfurtu ob Majni), ta pa se je oprl na najbolj odmevni
Beethovnov oljni portret, delo slikarja Josepha Karla S elerja (sl.
23). S elerjev portret je bil na voljo v več graﬁčnih izvedbah:
poleg Saint-Aulairja so ga pozneje posnemali še drugi graﬁki;
med njimi izstopa nenadkriljivi dunajski portre st Josef
Kriehuber, ki ga je okoli leta 1840 izvedel v litograﬁji (sl. 24),
nemški graﬁk Emil Eugen Sachse pa je svojo zrcalno izvedbo
od snil leta 1854 v tehniki lesoreza (sl. 25).
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Sl. 29: Carl Ferdinand Mayer po litograﬁji Félixa Achilla Saint-Aulairja,
Doprsni portret Ludwiga van Beethovna, sredi 19. st., jeklorez, sign.
desno sp. ob prizoru: Stahls ch v. Carl Mayer's Kunst–Anstalt in
Nürnberg., napis pod prizorom: Beethoven, desno sp. N.o 7, 210 x 142
mm, NMS GK, inv. št. G–6304.

Sl. 30: Carl Ferdinand Mayer po litograﬁji Félixa Achilla Saint-Aulairja,
Doprsni portret Ludwiga van Beethovna, ne po l. 1840, jeklorez, sign.
na sredini pod prizorom: Stahls ch von Carl Mayer Nbg., napis pod
prizorom: Ludwig van Beethoven, pod napisom oznaka založbe: Verlag
von Schuberth u. Niemeyer in Hamburg u. Itzehoe., 200 x 152 mm, NMS
GK, inv. št. G–403.

Sl. 31: Carl Ferdinand Mayer po risbi Carla Friedricha Augusta pl.
Kloeberja, Doprsni portret Ludwiga van Beethovna, 1852, jeklorez, sign.
in oznaka založbe desno sp. ob prizoru: Stahls ch v. Carl Mayer's KunstAnstalt in Nürnberg, napis pod portretom: L. van Beethoven, datac. levo
sp. pod napisom: 1852, 258 x 199 mm, NMS GK, inv. št. G–11468.
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Sl. 32: Carl Friedrich August pl. Kloeber, Doprsni portret Ludwiga van
Beethovna, 1818, kreda, risba velja za izgubljeno.

Sl. 33: Anonimni graﬁk po risbi Carla Friedricha Augusta pl. Kloeberja,
Doprsni portret Ludwiga van Beethovna, 1842, litograﬁja.

Tretji Mayerjev portret (sl. 31) je nastal leta 1852 po risbi s kredo
šlezijskega slikarja religioznih in portretnih mo vov Carla
Friedricha Augusta von Kloeberja (sl. 32). Kloeber je leta 1818 v
Döblingu pri Dunaju naslikal dvojni portret Beethovna z
nečakom Karlom, za čigar skrbništvo se je slavni stric potegoval
po smr otrokovega očeta, skladateljevega brata Kasparja.
Portret je užival sloves ene najbolj verodostojnih skladateljevih
upodobitev; menda je slikarja pohvalil sam Beethoven, zlas
zato, ker ni olepšal njegove pričeske. Slika je izgubljena,
ohranjene pa so preliminarne skice portre rančeve glave in rok.
Mayerjev jeklorezni prevod, vrezan pod Kloeberjevim
nadzorom, je bil objavljen leta 1856 v prvem zvezku leksikona
Neues Universal-Lexikon der Tonkunst v Dresdnu. Kloeberjevo
portretno skico je desetletje pred Mayerjem v graﬁčni medij
prevedel tudi spreten, a anonimen litograf (sl. 33).

Če je Mayer pri vrezovanju Beethovnovega portreta po
Kloeberjevi skici ohranil vso zvestobo izvirni risbi, pa se je v
drugih dveh primerih (sl. 29 in 30) že precej oddaljil od
S elerjevega izhodiščnega olja. A vendar se v nizu vzorov in
posnetkov pri obeh od sih dominantni vzor še vedno ni povsem
zabrisal. Poleg Mayerjevih je znanih še precej skoraj iden čnih
posnetkov – izdelkov različnih avtorjev, od snjenih z različnih
plošč in vrezanih v različnih graﬁčnih tehnikah; vse se navezujejo
na S elerjev proto p. Številčnost izvedb priča ne le o velikih
potrebah po portre h slavnega komponista, ampak zlas o
podajanju njegove podobe, kakršno je uzakonil Joseph Karl
S eler. V mitologiziranju in diviniziranju skladatelja zaradi
njegove umetniške veličine in ugleda, ki ga je užival v svetu
klasične glasbe, pa je bil Mayer med vsemi avtorji morda najbolj
drzen: Beethovnovo doprsje je postavil na oblake, kar se zdi kot
metaforična umes tev glasbenega genija v najvišje, božanske
sfere.
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Sl. 34: Anonimni graﬁk iz ksilografskega zavoda Richarda Bonga v
Berlinu po oljnem portretu Ferdinanda Schimona (1818/1819): Portret
Ludwiga van Beethovna, pozno 19. st., ksilograﬁja, sign. desno sp. pod
prizorom: R. Bong. X. A., 128 x 103 mm (obrezan list); NMS GK, inv. št.
G–11556.

Sl. 35: Ferdinand Schimon, Portret Ludwiga van Beethovna, 1818/1819,
olje na platnu, Beethovnova hiša v Bonnu (gl. sl. 22).

Sl. 36: Adolph Friedrich Kunike po oljni sliki Ferdinanda Schimona,
Portret Ludwiga van Beethovna, okoli 1820, litograﬁja.

Sl. 37: Rudolf Hoﬀmann (doprsje po oljni sliki Ferdinanda Schimona),
Tričetr nski portret Ludwiga van Beethovna, 1855, litograﬁja.
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Pe iz muzejske zbirke Beethovnovih portretov je list
anonimnega graﬁka iz ksilografskega zavoda (ateljeja) Richarda
Bonga v Berlinu (sl. 34). Nastal je v poznem 19. stoletju kot
graﬁčni prevod oljnega portreta nemško-madžarskega slikarja
Ferdinanda Schimona (sl. 35 in 22). Izveden je v ksilograﬁji, hitri
tehniki dnevnega (časnikarskega) ska, ki je pred izumom
fotograﬁje stregla velikim potrebam po ilustriranju objavljanih
novic. Kakor Schimonovo olje ni nastalo neposredno po modelu,
tako tudi anonimni portret iz Bongovega ksilografskega ateljeja
ni vrezan neposredno po Schimonovi sliki. Čeprav jo posnema do
najmanjših podrobnos , je avtor izhajal iz sekundarnega gradiva
– na lesorezno ploščo je prenesel enega od predhodnih graﬁčnih
prevodov Schimonovega olja. V risbi in tehnikah globokega ska
so namreč Beethovnov portret iz Schimonovega ateljeja že dos
let pred anonimnim Bongovim graﬁkom prevajali nekateri
avstrijski in nemški portre s : risar Carl Mi ag (okoli 1850) in
litograﬁ Adolph Friedrich Kunike (okoli 1820; sl. 36), Rudolf
Hoﬀmann (1855; sl. 37), Friedrich Eduard Eichens (1804–1877),
August Weger (1823–1892), Robert Reyher (1838–1877) idr.;
Eichensov bakrorez je leta 1889 izšel tudi kot heliogravura v C. kr.
vojaško-zemljepisnem inš tutu (K.u.K. Militär-Geographisches
Ins tut) na Dunaju. Portret iz Bongovega ksilografskega zavoda

je v skladu s hitro tehniko precej poenostavljena izvedba
izbranega vzora.
Beethovnovi portre pa niso le izraz visoke umetnos – nastajali
so tudi v bolj »profanih« okoljih in z bolj vsakdanjimi nameni.
Češki podjetniki in industrialci družine Schicht, ki so na območju
avstrijskega cesarstva in poznejše Avstro-Ogrske skozi več
generacij vzdrževali tradicijo izdelovanja pralnih in toaletnih
sredstev, dišav in sveč, so velike osebnos iz evropske zgodovine
uporabili za promoviranje svojih izdelkov. Za oglaševanje mil iz
njihove kemične tovarne (največje svoje vrste na Stari celini in s
podružnicami razpršene po tedanjem avstrijskem ozemlju) so
bile denimo izdane serije razglednic s portre slavnih in zaslužnih
mož (serije Berühmte Männer). Upodobitve so opremljene s
podatki o portre rancih pa tudi z nepogrešljivim reklamnim
napisom: Schichts – Seifen. Graﬁčni kabinet Narodnega muzeja
Slovenije hrani prvo serijo v celo ; portret Ludwiga van
Beethovna (sl. 38) je drugi po vrs in kakor vsi v seriji od snjen v
tehniki kromolitograﬁje in obogaten z reliefnim dekora vnim
okvirjem. Serija je izšla v Berlinu okoli leta 1905; zaznamujejo jo
secesijski likovni elemen , dragocen videz ji daje zlat okrasni sk
na reliefni borduri.

Sl. 38: Anonimni litograf, Portret Ludwiga van Beethovna, okoli 1905,
razglednica iz serije portretnih upodobitev Berühmte Männer,
litograﬁja, kromolitograﬁja, reliefno od snjen dekora vni okvir, zla
sk, napis zg. na portretu: Schichts – Seifen, napis v kartuši pod
portretom: geb. am 16. Dez. 1770 zu Bonn a. Rh., gest. am 26. März
1827 zu Wien. / Schichts Postkarten, gesetzl. gesch. Serie 1, berühmte
Männer (1–12) N.o 2., napis na hrbtni strani: Carte postale – Postkarte
– Levelezö Lap. // Georg Schicht / Seifen - & /Kerzenfabrik. /Parfumerie.
/ Aussig a.d. Elbe. / Grösste Fabrik ihrer Art auf dem Con nente., 140 x
90 mm; NMS GK, inv. št. K–13555.
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Eden od Beethovnovih portretov pa je nastal celo na slovenskem
ozemlju: Skladateljevo obličje je z manj konvencionalnega
zornega kota podal slikar in graﬁk Elko Jus n (sl. 39). Portret je
vrezal leta 1927 v tehniki linoreza, bolj običajen frontalni pogled
pa je zamenjal s proﬁlom. Pri tem je izhajal iz evropske likovne
dediščine, izpeljane iz maske, ki jo je leta 1812 po živem modelu
– dvainš ridesetletnem komponistu – izdelal dunajski kipar
Franz Klein (sl. 41); Klein je na podlagi maske istega leta izklesal
tudi njegov doprsni kip. Maska (kalup iz mavca) velja za najbolj
zanesljiv in verodostojen smerokaz na po k Beethovnovi
dejanski podobi, hkra pa – kljub neposrednemu do ku s
skladateljevim licem – za zavajajočo. Postopek odvzema
mavčnega od sa je bil namreč za Beethovna skrajno mučen, saj
se je bal zadušitve (temeljito so mu naoljili obraz, na oči položili
zaščito, v nos vstavili cevke, skozi katere je lahko dihal in nato
obraz prekrili z mokrim mavcem ter čakali, da se strdi). Prvi
poskus zaradi njegovega napada panike ni uspel, postopek se je
posrečil šele v drugo. Mavčni kalup – maska – je zaradi te

Sl. 39: Elko Jus n, Portret Ludwiga van Beethovna, 1927, linorez, sign.
in datac. desno sp. pod prizorom: Jus n / 27, 231 x 181 mm, NMS GK,
inv. št. G–405.

18

mukotrpne procedure zaznamovan s skladateljevim mrkim
izrazom: povešenimi ko čki ust, krčevito čeljustjo, »praznim«
pogledom zaradi zaščitnih diskov na skladateljevih očeh. Izraz
maske je zaznamoval nadaljnje Beethovnove portrete – številni
odtlej predstavljajo njegov obraz v mračnem, zlovoljnem
razpoloženju.
Ta naturalis čni izdelek, neposredni, tridimenzionalni zajem
njegovega obličja, je srednjeevropsko časopisje objavljalo z vseh
zornih kotov. Tako je sodobnim, zlas pa poznejšim umetnikom,
ki niso imeli možnos preverjanja svojih izvedb pri živem
modelu, ponudil oprijemljivo likovno podlago za podajanje
skladateljevih posthumnih portretov. Na preslikavah Kleinovega
mavčnega kalupa in po njem izklesanega doprsja tako temeljijo
številni poznejši slikani, vrezani in silhuetni portre (tenje), iz
stranskih projekcij obeh izdelkov (kalupa in klesanega doprsja)
pa glasbenikovi portre s te, do tedaj manj običajne perspek ve
(sl. 40, 42–45).

Sl. 40: Wilhelm (Willi) Bithorn, Portret Ludwiga van Beethovna,
razglednica iz serije Silhuete dvanajs h skladateljev, pozno 19.
st./zgodnje 20. st., silhueta skladateljevega proﬁla, založba F. A.
Ackermann's Kunstverlag, München.
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Sl. 41: Franz Klein, Portret Ludwiga van Beethovna, 1812, portretna
maska (pripravljalni mavčni kalup) po živem modelu (en face; levi proﬁl;
desni proﬁl), objave v časopisju.

Ko se je mladi slovenski graﬁk sklanjal nad kosom linoleja, v
katerega je vrezoval skladateljev proﬁl, je imel za sabo že študij
na Dunaju (tudi izpopolnjevanje v Berlinu, Dresdnu in
Münchnu), torej v okolju, kjer je živel in ustvarjal veliki glasbenik
in kjer je bil duh njegove umetniške osebnos še vedno živ. V
mestu ob Donavi, enem od središč glasbene Evrope, ki je vse od
skladateljevih časov utripalo ob zvokih njegovih koncertov, maš
in simfonij, je lahko doživljal čar njegove duhovne navzočnos in
vsrkaval kulturno ozračje, prežeto z njegovimi stvaritvami. Tako

se je lahko tudi s portretno masko seznanil tam, kjer je nastala,
verjetno pa je poznal tudi njene »izpeljanke«: skladateljeve
slikane, risane in vrezane proﬁle, ki so se zgledovali po njej. Tako
denimo lik skladatelja ob klavirju – delo nemškega slikarja
Wilhelma Fassbenderja iz leta 1920 (sl. 45) – pa portretna olja,
risbe in silhuete neznanih avtorjev (sl. 40, 42–45); mnoge od njih
so bile razmnožene kot razglednice, kar je še povečalo količino
potencialnega vzorčnega gradiva.

Sl. 42: Neznani avtor, Dvojni portret: Ludwig van Beethoven in
Wolfgang Amadeus Mozart, razglednica, silhue skladateljevih proﬁlov,
pozno 19. st./zgodnje 20. st., litograﬁja.
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Sl. 43: Neznani avtor, Portret Ludwiga van
Beethovna, zgodnje 20. st., kromolitograﬁja,
razglednica; vzor: Beethovnova maska
(mavčni kalup) kiparja Franza Kleina.

Sl. 44: Neznani avtor, Portret Ludwiga van
Beethovna, po l. 1812, izgubljena risba, kreda
(?); vzor: Beethovnova maska (mavčni kalup)
kiparja Franza Kleina.

Jus n se je lahko z Beethovnovo podobo srečeval na vsakem
koraku – na Dunaju, v Nemčiji pa tudi doma. Pri svoji ekspresivni
izvedbi njegovega proﬁla je nedvomno izhajal iz zajetnega
likovnega gradiva, ki mu ga je ponujala zakladnica evropske
umetnostne dediščine. Najbližja pa mu je bila gotovo objava
Beethovnovega proﬁla, ki je bil leta 1927 – istega leta, ko je sam
vrezoval skladateljev portret – objavljen v koncertnem listu ob
praznovanju stoletnice Beethovnove smr v Ljubljani (sl. 46);
prav ta, delo münchenskega karikaturista Wilhelma Bithorna (sl.
40), je bil morda odločilen za njegov linorez. Ob obletnici, ki so jo
Slovenci s svečanim koncertom v Unionski dvorani praznovali 12.
marca 1927, so izvajali skladateljevo IX. simfonijo, v
spremljajočem koncertnem listu pa zapisali vzvišene besede o

Sl. 45: Wilhelm Fassbender, Ludwig van Beethoven pri
klavirju, 1920, vzor: Beethovnova maska (mavčni
kalup) kiparja Franza Kleina, razglednica, založba F. A.
Ackermann's Kunstverlag, München.

slavljencu. Označili so ga za največjega mojstra moderne
instrumentalne glasbe, njegove stvaritve, zlas simfonije, pa za
»kulminacijo vsega, kar je ustvaril človeški duh«, za dela, ki
»vsebujejo globoko človeško noto, tolmačijo in obenem
vzvišujejo do apoteoze psiho človeštva …«, posamezni stavki
oziroma njihovi par , denimo »idealno lepi adagio« tretjega
stavka devete simfonije, pa poslušalca dvigajo »v nadzemeljske
sfere, kjer vladata lepota in dobrota«. V skovini je skladateljev
silhuetni proﬁl objavljen kot fron spic. Verjetno sočasnost
Jus novega linoreza in Beethovnovega slavnostnega leta ter
likovna sorodnost linoreza s proﬁlom iz koncertnega lista nista
zgolj naključje.

Sl. 46: Koncertni list ob svečanem koncertu v ljubljanski Unionski
dvorani (Beethovnov silhuetni proﬁl in naslovnica); 1927,
praznovanje 100. obletnice Beethovnove smr .
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Zadnji eksponat iz muzejske zbirke Beethovnovih portretov je
stara fotograﬁja iz poznega 19. stoletja, izšla iz fotografskega
ateljeja in založbe Kunst-Verlag der Photographischen
Gesellscha v Berlinu na Dönhofsplatzu (sl. 47); fotografski
posnetek je preslikava oljne slike, ki jo je pred letom 1790 naslikal
berlinski slikar August Borckmann (sl. 48). Figuralni prizor
predstavlja dva glasbena velikana – Beethovna in Mozarta – ob
prvem Beethovnovem obisku Dunaja leta 1787. Takrat
šestnajstletni Beethoven, očaran z glasbo š rinajst let starejšega
Mozarta in že od otroštva ne le oboževalec, marveč tudi virtuozni
izvajalec njegovih del, muzicira na klavirju pred velikim
vzornikom in dunajsko visoko družbo. Mladi Ludwig je že v
domačem Bonnu s tamkajšnjim dvornim orkestrom (Ho apelle)
poustvarjal Mozartove klavirske koncerte in igral violo v glasbeni
zasedbi, ki je izvajala njegove opere. A zgodovinska dejstva o
domnevnem srečanju obeh muzikov na Dunaju so povsem
zabrisana; ne le da niso znane nikakršne podrobnos o tej
prigodi, neodgovorjeno ostaja celo vprašanje, ali sta se

glasbenika takrat sploh zares sestala. Beethoven se je na Dunaju
mudil nekaj tednov v prvi polovici leta, Mozart pa je del stega
časa preživel v Pragi. Borckmannova upodobitev sicer nakazuje
(navidezno) verodostojnost dogodka s tem, da navaja imena
upodobljencev v salonu. Obstajajo namreč izvodi posnetka, na
katerih je poleg obeh protagonistov iden ﬁcirano tudi
občinstvo: Julie Guicciardi groﬁca Gallenberg, Dorothea
baronica Erdmannsdorf, Mozartova žena [Constanze], Anton
Kra , [Joseph] Abbé Gelinek in kneginja Erdödy.
Anekdo čne upodobitve domnevnega dogodka pa ne gre
razume le kot soočenje dveh glasbenih veličin, ampak
simbolično kot srečanje dveh glasbenih svetov in ar s čnih
slogov – klasicizma (Mozart) in roman ke (Beethoven). V
zgodovini glasbene umetnos je bil to prelomen čas: Porajala se
je nova este ka, ki je skladatelje usmerjala na nova pota in v
skladu z drugačnim čustvovanjem k izražanju zvočnih vsebin z
drugačnim glasbenim jezikom.

Sl. 47: Mladi Beethoven koncer ra pred Mozartom in dunajskim
občinstvom, osemdeseta leta 19. st. (?), fotografski posnetek oljne slike
Augusta Borckmanna, fotografski atelje in založba: Kunst-Verlag der
Photographischen Gesellscha Berlin am Dönhofsplatz, NMS GK, inv. št.
F–1300/16.
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Sl. 48: Franz Robert Richard Brend'amour po oljni sliki Augusta
Borckmanna, Mladi Beethoven koncer ra pred Mozartom in dunajskim
občinstvom, osemdeseta leta 19. st. (?), ksilograﬁja.
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