Na okoli tisoč kvadratnih metrih je razstavljenih več kot dva tisoč
petsto muzejskih predmetov, zgolj majhen delež obsežnih zbirk in
le nekaterih najvidnejših, ki so se oblikovale v skoraj dvestoletni
zgodovini muzejskega zbiranja. V prvem nadstropju se obiskovalci
lahko seznanijo z razvojem sedežnega in shrambnega pohištva ter
ur in svetil v Sloveniji, s pivskim posodjem in drugimi muzealijami
iz stekla, keramike in porcelana, z devocionalijami in zapuščino
sabljača Rudolfa Cvetka. V drugem nadstropju so zbirke starega
orožja in kovine, sakralnega tekstila, igrač, zapuščina telovadca
Borisa Gregorke ter slikarska zbirka, dopolnjena z izbranimi
glasbenimi inštrumenti. Predmeti so smiselno urejeni v večje enote
po namembnosti oziroma prevladujočem materialu, znotraj teh
pa kronološko. Po stalni razstavi so organizirana redna splošna in
specialna vodstva ter predavanja in delavnice.
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VABILO K OGLEDU
Le nekaj let loči Narodni muzej Slovenije od njegove dvestoletnice. Še vedno je naš osrednji in največji muzej in hrani najodličnejše zbirke spomenikov slovenske ustvarjalnosti. Oblikoval se je
v času in na način, ko bi lahko za muzeje, kar se tiče prezentacije
gradiva, veljale besede, ki jih je Prešeren hudomušno namenil svojemu prijatelju Čopu: V Ljubljani je dihúr, ki noč in dan žre knjige,
od sebe pa ne da najmanjše fige. Kako se je na zbadljivko odzval
učeni Matija Čop, ki je v prvi polovici tridesetih let, ravno v času,
ko so v ljubljanskem liceju odprli prve muzejske prostore, deloval kot licejski knjižničar, presoja literarna zgodovina, muzeji so v
poldrugem stoletju od tedaj vsekakor naredili zelo veliko.
Kar velja za življenje posameznika, velja tudi za muzej: da se z
razvojem spreminja, zori in raste. Razen zadnjih nekaj let, ko
muzejska doktrina spodbuja hrambo in prezentacijo dediščine
predvsem v okolju, kjer je nastala, je Narodnemu muzeju Slovenije uspelo odkriti, pridobiti in na ta način ohraniti več sto tisoč
predmetov, jih urediti skladno s sodobnimi muzejskimi standardi
in uvrstiti v vrsto muzejskih zbirk. V muzejih se zavedamo, da delujemo v službi javnosti, in se zato trudimo pokazati in predstaviti
čim več od narodovega bogastva, ki ga hranimo. Žal velja, da je
v stalnih in občasnih razstavah lahko dostopen le majhen delež
v zbirkah urejenega gradiva. Zato so se že pred časom marsikje
po svetu odločili, da so svojim obiskovalcem omogočili tudi ogled
muzejskih depojev. Odločitev za ta korak pa je omejena s primernimi prostori in specifičnimi pogoji, ko gre za temperaturo, vlago
in osvetljenost gradiva, pa tudi za njegovo varnost. Narodnemu
muzeju Slovenije se je možnost, da uresniči to svojo željo in tudi
slovensko muzejsko občinstvo povabi na ogled dela prej deponiranih zbirk, pokazala, ko je pridobil dodatne prostore v nekdanji
vojašnici na Metelkovi, ki se je zdaj, po nekaj letih, razvila v pravo
muzejsko četrt.
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S preglednim vodnikom, pri nastajanju katerega so sodelovali vsi
kustosi, ki skrbijo za zbirke na Metelkovi, je zaokrožena selitev
zgodovinskih in umetnostnih zbirk iz osrednje muzejske palače
na Prešernovi v novo, sodobno okolje Metelkove. Zato bi se rada
zahvalila vsem, ki so v tem velikem muzejskem projektu združili
svoje vizije, strokovno znanje in poklicne ambicije, tako tistim,
ki so sodelovali že pri gradnji oziroma rekonstrukciji stavbe in
selitvi, kakor seveda vsem, zbranim v krog ustvarjalcev vodnika
po zbirkah: konservatorjem-restavratorjem, kustosom, fotografu,
urednici, lektorici, oblikovalki in tiskarjem.
Naj končam z željo, da bi obiskovalcem Metelkove postal vodnik
po zgodovinskih in umetnostnih zbirkah Narodnega muzeja Slovenije prijazen spremljevalec in obenem vir izčrpnih podatkov o
muzejskih spomenikih naše kulturne dediščine.

Mag. Barbara Ravnik,
direktorica Narodnega muzeja Slovenije
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O ZGODOVINI MUZEJA

Andrej Herrlein: Žiga Zois
(1747-1819), olje na platnu,
ok. 1800, inv. št. N 5806
Marko Charl: Razstavni
prostor muzeja v licejski
stavbi, jeklorez, ok. 1840

Narodni muzej Slovenije je osrednji, največji in najstarejši muzej v naši državi. Razvil se je iz Kranjskega deželnega muzeja. Petnajstega oktobra 1821 so kranjski
deželni stanovi v Ljubljani na predlog škofa Avguština Gruberja in ob cesarjevem pristanku sprejeli sklep
o ustanovitvi domovinskega muzeja, ki naj nadaljuje
znanstveno delovanje Academiae operosorum (zasnovane leta 1693) in Kranjske družbe za poljedelstvo in
koristne umetnosti (zasnovane leta 1767). Ugledni rojaki, na primer Žiga Zois, so bili prvi pripravljeni darovati svoje predvsem naravoslovne zbirke. Od leta 1831
so bile odprte javnosti v stavbi ljubljanskega Liceja v
bližini stolnice. K hitremu večanju zbirk je prispevalo
od leta 1839 delujoče Društvo Kranjskega deželnega
muzeja, katerega naslednik je danes Slovensko muzejsko društvo. Po sredini devetnajstega stoletja so v
muzej pričele pritekati tudi bogate arheološke najdbe
in sčasoma se je pokazala potreba po zidavi izključno
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muzeju namenjene stavbe. Leta 1888 so bila prizadevanja uglednih gospodarstvenikov, politikov, umetnikov
in znanstvenikov z ravnateljem Karlom Dežmanom
na čelu kronana z odprtjem stalne razstave v novi muzejski palači. V čast poroke princa Rudolfa so deželni
muzej v novem domovanju na odlični lokaciji nedaleč
od uršulinske cerkve in Kongresnega trga poimenovali
Rudolfinum. Po prvi svetovni vojni, ko je pridobil vseslovenski pomen, se je preimenoval v Narodni muzej
(od leta 1997 Narodni muzej Slovenije). Ob že razsežnih arheoloških so skozi dvajseto stoletje močno narasle tudi zgodovinske in umetnostne zbirke, vendar za
njihovo stalno razstavo v muzejski palači ni bilo prostora. Trajni dom - shrambo in izložbo - so ti dosežki
prednikov in priče preteklosti dobili leta 2008 na dodatni lokaciji Narodnega muzeja v novi muzejski četrti
Metelkova.

Ladislav Beneš: Karl Dežman
(1821-1889), olje na platnu,
ok. 1880, inv. št. N 8634

Heinrich Wettach: Matična
stavba Deželnega muzeja za
Kranjsko, akvarel, ok. 1890,
Grafični kabinet NMS

J. C. Schmidburg: An die vaterländischen Freunde der Wissenschaften, Ljubljana, 15. februar 1823; F. J. H.
Hohenwart: Leitfaden für die das Landesmuseum in Laibach Besuchenden, Ljubljana 1836; Karl Deschmann:
Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach, Ljubljana 1888; Josip Mal, Ob stoletnici našega muzeja, Slovenec, št. 234, 14. oktober 1921, 2; Josip Mal: Zgodovinski pregled, Vodnik po zbirkah
Narodnega muzeja v Ljubljani. Kulturnozgodovinski del, Ljubljana 1931, 5–20; Peter Petru, Misli ob stopetdesetletnici Narodnega muzeja, Argo, 10, 1971, 3–34; Peter Petru in Matija Žargi: Narodni muzej v Ljubljani,
Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov 123, Ljubljana 1983; www.nms.si.
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RAST ZGODOVINSKIH IN
UMETNOSTNIH ZBIRK

Ivan Franke: Dr. Janez Bleiweis
(1808-1881), olje na platnu,
1898, inv. št. N 17616

Nastanek prvega javnega muzeja na Slovenskem sega v
čas ustvarjanja našega največjega pesnika dr. Franceta
Prešerna (1800–1849). V muzeju je tudi njegova zapuščina. Že v prvih letih so se začeli podjetniki, obrtniki in
industrialci odzivati na povabilo kranjskega deželnega
glavarja Kamila pl. Schmidburga, naj poklonijo muzeju
predmete, ki dokumentirajo preteklost in ustvarjalnost
dežele, vključno s sodobnimi izdelki. Ljubljanskemu
tesarju Jožetu Koširju, ki je že leta 1822 med drugim
daroval kot primerek svojega mojstrstva model polžastih stopnic, je v prvih petnajstih letih sledilo več kot
sto petdeset darovalcev. Nekaj sto muzealij s področja
sodobne domače umetne obrti, uporabne umetnosti
in industrije iz tistega časa je predstavljalo temelj nacionalne zbirke uporabne umetnosti in oblikovanja in
navdih prihodnjim rodovom. Muzej je pridobil tudi že
izoblikovane zbirke, na primer starega orožja. Od vsepovsod so prihajali zgodovinsko pomembni predmeti, v spomin na posameznike (npr. tobačnica pesnika
Valentina Vodnika) in na pretekle pravne, politične in
gospodarske dogodke in razmere (npr. pokal deželne
vzajemne pravovarstvene zveze, prostozidarski znaki,
insignije žužemberškega sodnika). Z razvojem muzeja
so se ukvarjale najvidnejše osebnosti. Predsednik Kmetijske družbe dr. Janez Bleiweis je denimo v sredini devetnajstega stoletja poudarjal pomen načrtno urejenih
muzejskih zbirk, ki pričajo o naravnem bogastvu dežele
in so zakladnica spomenikov slovenske narodne zgodovine. Leta 1870 sta bila v muzejski statut vključena
tako tehnični kot umetnostni oddelek. Volilo Ljubljan-
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čana Viktorja Smoleta leta 1885, zbirka izbranega historičnega pohištva in drugih starin, je omogočilo prvi
prikaz zgodovinskega pregleda razvoja posameznih
umetnostnih in obrtnih panog. Sledila sta sistematična
inventarizacija z navedbami provenienc in načrtno izpopolnjevanje raznorodnega historičnega gradiva, npr.
keramike, stekla, ur in orožja. Leta 1908 sta bili v času
ravnatelja dr. Josipa Mantuanija javnosti predstavljeni
muzejski zbirki narodopisnega gradiva in slikarstva,
slednja z velikim deležem cerkvenih umetnin. Izredno
dragocena pridobitev je bila leta 1929 umetnoobrtna
in etnografska zbirka Otona Grebenca, profesorja na
ljubljanski umetnoobrtni šoli. V tridesetih letih je ravnatelju dr. Josipu Malu na nekaterih razprodajah inventarjev slovenskih gradov (npr. Turn pri Velenju in Szaparyjev grad v Murski Soboti) in kulturnozgodovinskih
zbirk (npr. Kometrova v Pukštajnu pri Dravogradu in
Strahlova v Stari Loki) za muzej uspelo odbrati številVitrina z zbirko
porcelana, med vojnama

Zgodovinski predmeti na
hodniku matične muzejske
stavbe, ok. 1910,
inv. št. N 29951
Fran Dobovšek: Dr. Josip
Mantuani (1860-1933),
fotografija, ok. 1910,
inv. št. N 19023
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Dvorana z mineraloško
zbirko, ogledali in
slikami, ok. 1930,
inv. št. N 30662

Hodnik s kiparsko
zbirko, med vojnama

Hodnik z etnološko zbirko, med
vojnama, inv. št. N 30642
Fran Vesel: Prof. Oton
Grebenc (18751943?), fotografija,
1922, inv. št. N 4274

Fran Vesel: Dr. Josip
Mal (1884-1978),
fotografija, ok. 1930,
inv. št. N 29425
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Ivan Franke: Edvard Strahl (18171884), olje na platnu, ok. 1880,
inv. št. N 15994
Razstavna dvorana s slikami in
orožjem, med vojnama

Razstavna dvorana z mineraloško
zbirko, pohištvom in slikami, med
vojnama, inv. št. N 30616

Občasna razstava v matični stavbi
Steklo v Sloveniji, 1959
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Dr. Vesna Bučić, na
odprtju razstave na
Metelkovi, 2008

Stalna razstava Slovenski
jezik. Identiteta in simbol, v
matični stavbi, 2006

ne zanimive kose stanovanjske opreme in likovne mojstrovine. V muzej je bilo uvrščeno tudi nekaj gradiva
iz t.i. Federalnega zbirnega centra, kamor se je stekala
zasebna lastnina, odvzeta v povojnem prevratu. Del
hitro rastočih zbirk se je pred in med drugo svetovno
vojno ter po njej preselil v novo nastale ustanove, v
Etnografski in Prirodoslovni muzej, Narodno galerijo,
ljubljanski Mestni muzej in Državni arhiv. V naslednjih
desetletjih so bile muzealije vključene v vrsto občasnih
tematskih, zgodovinskih, kulturnozgodovinskih in
umetnostnozgodovinskih razstav, ki so jih pripravljali
kustosi Darinka Zelinka, Hanka Štular, Ferdinand Tancik, Vesna Bučić, Jasna Horvat, Matija Žargi in Maja
Žvanut v matični stavbi, v sedemdesetih in osemdesetih letih pa predvsem v Arkadah, dislociranem razstavišču v ljubljanskem uršulinskem samostanu. Zadnjih
trideset let nadaljuje zbiranje, preučevanje in predstavljanje zgodovinskega in umetnostnega gradiva druga
generacija kustosov, poudarek je na dvajsetem stoletju.
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STALNA RAZSTAVA NA METELKOVI
Materialni viri imajo poleg pisnih, slikovnih in ustnih
ključni delež pri rekonstruiranju preteklega življenja.
Poleg arhitekture so to prav hišni inventarji – množica ohranjenih predmetov, tako vsakdanjih kot manj
vsakdanjih. Zadnja leta je prvič v zgodovini pred nami
stalna razstava reprezentančnega in tipičnega gradiva največjih slovenskih zgodovinskih in umetnostnih
zbirk. Za razstavo so izbrani predmeti, ki dobro orisujejo kulturno okolje, okus, razgledanost, ustvarjalnost,
spretnost, izjemnost njihovih snovalcev in izdelovalcev
– obrtnih mojstrov, tovarnarjev in umetnikov –, predvsem pa njihovih lastnikov v vaseh, mestih in gradovih
po vsej državi. Nastali so in bili v rabi na naših tleh in
zato pripovedujejo o duhovnem, čustvenem in razumskem dometu, navadah, finančni moči, navezanosti na
tradicijo v zadnjih petih stoletjih na Slovenskem. Razstavljeni predmeti so neposredne priče določenega
časa in prostora. Večinoma so bili last danes anonimnih
podeželanov in meščanov, nekateri pa so povezani z
eminentnimi znanimi ustvarjalci, umetniki, politiki,
gospodarstveniki. Muzealije so pred nami tudi same po
sebi – v vsej svoji tridimenzionalnosti, pri čemer lahko pridejo do izraza drobni detajli. Občutimo teksturo lesa, kovine, papirja, tkanine in drugih materialov,
njihove barve sijejo. Pred obiskovalcem se razprostre
pestrost zvrsti, oblik in okrasov, materialov in tehnik
izdelave, ki so se spreminjali skozi kulturno zgodovino,
od gotike, renesanse, baroka, rokokoja in klasicizma do
empira, bidermajerja, historizma, secesije, art dekoja
in modernizma. V prihodnje bodo te muzealije vedno
znova reinterpretirane in vključene v nove kontekste,
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že danes pa sta opredmetena ustvarjalnost in spretnost
naših prednikov kot pomemben delež skupne evropske
in hkrati specifično slovenske kulturne dediščine neizčrpen vir navdiha in globljega razumevanja sveta.
Predmetom, utrujenim od zoba časa in usode, so vrnili
pričevalnost in lepoto in s tem dali novo, muzejsko dimenzijo muzejski konservatorji-restavratorji, nekdanji,
Marija Dolenc, Zdenka Kramar, Aleš Lah, Stane Livk,
Lojze Luj, Marija Podnar, Nada Sedlar, Darinka Virant
in sedanji Damjan Jesenovec, Irma Langus Hribar, Gorazd Lemajič, Zoran Milič, Nataša Nemeček, Gojka Pajagič Bregar, Sonja Perovšek, Miran Pflaum, Igor Ravbar in Janja Slabe ter zunanji sodelavci.
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CERKVENI TEKSTIL
V muzejski tekstilni zbirki je velik fond s simboliko zaznamovanih sakralnih
tekstilij, ki so poleg drugih cerkvenih umetnin v muzej prišle zlasti v prvi
polovici dvajsetega stoletja, tudi s pomočjo Društva za krščansko umetnost.
Časovno segajo od visokega srednjega veka do dvajsetega stoletja. V prvi
vrsti gre za mašna oblačila (paramente), pa tudi za druge tekstilne predmete,
ki se uporabljajo pri katoliškem bogoslužju (oprema za kelih, za oltar in za
okrasitev cerkvenih prostorov). Starejši kosi so sešiti iz tkanin, enobarvnih
in vzorčnih, npr. iz italijanskega renesančnega žameta in brokata z vtkanimi
zlatimi in srebrnimi nitmi vzhodnjaškega izvora ali vpliva ali iz baročnega
in rokokojskega francoskega in nemškega damasta in žakarda, ko so strojne
statve nadomestile ročne. Dragoceni so v pisani svili izvezeni paramenti iz
domačega lanenega platna iz sedemnajstega stoletja, ter na različne načine
izdelane čipke. Sprva strogo simbolnim krščanskim podobam in motivom,
v prvi vrsti križem, so se pozneje pridružili predvsem cvetlični motivi, še
vedno s simbolnimi podtoni ali pa bolj dekorativne narave, kot na posvetnih
oblačilih. Za bogoslužne (liturgične) namene je bila dolgo najprimernejša

19

svila, različnim priložnostim in cerkvenim praznikom pa
ustrezajo liturgične barve. Bela predstavlja svetlobo, veselje, resnico, rdeča ljubezen, svetlo rdeča kri in življenje,
temno rdeča vlado, kralja, višnjeva nebesa, zelena zelenje,
pomlad in življenje, črna oziroma vijoličasta žalovanje, rumena grenkobo Velikega petka. Skozi stoletja so izdelovalci in naročniki želeli z darovanjem paramentov Cerkvi izraziti svojo pobožnost. Mašni plašč, osrednje oblačilo brez
rokavov, ki v prispodobi vseobsegajoče krščanske ljubezni
pokriva drugo duhovnikovo obleko, je s časom doživljalo
spremembe od izrazito zvonastega kroja v srednjem veku
do baročnega violinskega. Iz istega blaga kot plašč sta običajno izdelana za duhovnika tudi manipel in štola. K oblačilom sodijo še predvsem amikt, alba, pas, pluvial in dalmatika, k mašni opravi keliha pa korporal, pala, velum in
burza.

2. nadstropje
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Turški mašni plašč
zadnja tretjina 16. in sredina
17. stoletja, renesansa in
barok, Italija, temno rdeč
svilen brokat z zlatimi in
srebrnimi nitmi, v. 75 cm, dar
leta 1931, inv. št. N 35656
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Turški manipel
zadnja tretjina 16. in sredina 17. stoletja, renesansa in barok,
Italija, temno rdeč svilen brokat z zlatimi in srebrnimi nitmi,
v. 30 cm, dar leta 1931, inv. št. N 35657

Kazula (lat. casula = hišica, kakor so Rimljani imenovali
plašč za vsakdanjo rabo, ki prekriva vso drugo obleko) je
glavno obredno oblačilo katoliškega mašnika. Ob straneh
obrezani mašni plašč se nadene čez glavo, roke so proste.
Manipel (iz lat. manus = roka oziroma manipulus = pest)
je svilen trak iz istega blaga kot kazula, ki ga ima mašnik
čez levo roko. Prvotno je bil namenjen brisanju potu z
obraza in rok pred hostijo. Iz bogate tkanine z vzorcem
granatnega jabolka (v krščanstvu simbol Vstajenja) iz
enega italijanskih svilarskih središč je bil po legendi sprva
sešit plašč turškega vojskovodje paše Hasana, ki je bil
ubit v odločilni bitki pri Sisku, ko so na dan sv. Ahaca 22.
junija leta 1593 kranjske sile pod poveljstvom Andreja
grofa Turjaškega premagale Turke. V zahvalo so cerkev
na Gori blizu turjaškega gradu posvetili sv. Ahacu in na
njegov god vsako leto do 1909 obhajali zahvalne maše, od
leta 1655 v kazuli in maniplu, skrojenih iz Hasanovega
plašča in hranjenih v ljubljanski stolnici.

VODNIK PO METELKOVI CERKVENI TEKSTIL

22

Burza
16. stoletje, renesansa, rdeč
žamet, kovinska vezenina in
bleščice, v. 24 cm, dar župnika
v Koprivniku leta 1918,
inv. št. N 34495

Burza (lat. bursa = vrečka) je
del mašne oprave. Izdelana
je iz dveh kvadratnih
platnic, preoblečenih z istim
blagom kot mašni plašč,
ki sta na eni strani čvrsto
sešiti, na drugi pa odprti. V
burzi je spravljen štirikrat
preganjeni korporal, prtič za
pod mašni kelih. Naša burza
je okrašena s Kristusovim
monogramom IHS,
obdanim s cvetovi.

Kos blaga
začetek 17. stoletja, renesansa,
Italija, reliefno strižen
sinjemoder svilen žamet,
v. 48 cm, nakup leta 1906
iz zbirke Ladislava Beneša
(najden v Radovljici),
inv. št. N 34342

Dragoceni žamet z
vzorcem, posnemajočim
križni preplet, se je lahko
uporabljal za posvetna ali
sakralna oblačila, pa tudi za
oblazinjene naslonjače in
drugo stanovanjsko opremo.
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Nabožna slika z videnjem svetega
Dominika
konec 17. stoletja, barok, samostan Mekinje,
večbarvna svila, vezenina, v. 18 cm,
nakup leta 2000, inv. št. N 17808

Španca sv. Dominika, v trinajstem
stoletju ustanovitelja redovne skupnosti
dominikancev, so posebno častili v
protireformacijskem času. Povezan je s
priljubljenostjo rabe rožnega venca, ki
naj bi mu jo priporočila sama Marija.
Ta prizor je po grafični predlogi v
tehniki zavite niti v zeleno-rjavo-modrih
tonih izvezla spretna vezilja, izučena v
domačem samostanu.

VODNIK PO METELKOVI CERKVENI TEKSTIL
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Burza
17. stoletje, barok, Slovenija,
lan, svila, vezenina, š. 21 cm,
inv. št. N 16334

Zgodnjebaročne liturgične
tekstilije iz nunskih delavnic
so bile običajno iz domačega
lanenega platna, na beli
podlagi v svili izvezenega
z raztresenimi pisanimi
domačimi in vzhodnjaškimi
cvetovi, nageljni in tulipani.
Za utrditev platnic so
pogosto uporabili nekaj
listov stare knjige.

Manipel
18. stoletje, barok, žamet
z našitimi aplikacijami in
obrobnimi trakovi, v. 41,5 cm,
nakup leta 1912,
inv. št. N 34498

Svetlordečemu našitemu
listnemu motivu na temno
rdeči podlagi sta na
razširjenih koncih dodana
običajna enakokraka križa.
Manipel lahko predstavlja
vrv, s katero je bil Kristus
zvezan na poti na Kalvarijo,
ali pa dobra dela, trdnost in
pokoro.
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Pokrivalo za ciborij
prva polovica 18. stoletja, barok, svila, lan, zlata vezenina, bleščice,
v. 40 cm, inv. št. N 17549

Polkrožno ukrojeni kos blaga ima nalogo v mehkih gubah
v obliki zvona popolnoma prekriti ciborij, t.j. posodo s
hostijami za vernike. Z lanom podložena zelena svila je s
kovinsko nitjo bogato izvezena s Kristusovim monogramom
IHS v soncu in z reliefnimi cvetovi, tudi tulipani. Na spodnji
rob je prišit pas brokata s kovinsko čipko.

VODNIK PO METELKOVI CERKVENI TEKSTIL
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Žalni mašni plašč
18. stoletje, barok, črna
konjska žima, zlato tkan
obrobni trak, v. 103 cm,
inv. št. N 33932

Neobičajna tkanina iz črne
žime v rombastem vzorcu
je ukrojena v trpežen mašni
plašč, obrobljen z bogato
pletenimi kovinskimi
trakovi. Sčasoma je črno
barvo paramentov pri žalnih
mašah zamenjala vijoličasta.

Pala
18. stoletje, barok, svilena
tkanina v atlas vezavi, zlatosrebrna vezenina, aplikacija
zelene in modre svile in
žameta, v. 15,5 cm,
inv. št. N 6330

Pala (lat.) je četverokoten
prtič, s katerim se pokriva
kelih med mašo. Osrednji
motiv je s srebrnkasto nitjo
izvezeni motiv Jagnjeta
Božjega.
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Dalmatika
18. stoletje, barok, svilen žamet,
v sredini apliciran kos blaga, na
svetlem dnu vezenina z žametno
nitjo, v. 115 cm, inv. št. N 34350

Dalmatike (lat. dalmatica)
so oblačila s širokimi rokavi
iz enega samega, do meč
segajočega kosa blaga. Nosijo
jih mašnikovi strežniki, ime pa
so dobile po Dalmaciji, kjer so
podobna oblačila nosili pastirji.
Ta iz temno rdečega žameta
z zlatimi obrobnimi trakovi
ima na prsnem delu všito
blago s kartušo in uvezenim
marijanskim cvetom, rdečo
vrtnico.
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Dalmatika
18.–19 stoletje, barok, Francija ali
Nemčija, tri vrste tkanin, podložene z
lanenim platnom, izvezen svilen damast
in dve vrsti brokata z zlatimi nitmi,
v. 97 cm, inv. št. N 33933

Dalmatike so krojene v obliki
križa, široki rokavi ponazarjajo
vseobjemajoče usmiljenje. Ta je sešita
iz treh vrst blaga z različnimi vzorci,
na prevladujoči svetli podlagi vseh je
posuto bogato baročno cvetje.
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Burza
19. stoletje, svila, vezenina z
žametno in kovinsko nitjo,
v. 23 cm, inv. št. N 34499

Na svetli podlagi je z zavito
žametno nitjo v zelenorjavih
tonih izvezen središčni
cvetlični motiv. Zraven sodi
na isti način okrašena pala.
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Pluvial
19. stoletje, dve vrsti
večbarvnega vzorčastega
svilenega brokata, v. 141 cm,
nakup leta 1913,
inv št. N 35616

To široko zvonasto
liturgično oblačilo (lat.
pluvial – ogrinjalo za dež)
se je razvilo iz posvetnega
plašča, ki je pokrival
tudi glavo. Včasih se je
uporabljalo za vse večje
cerkvene praznike, danes
pa pri procesijah. Po svetli
smetanasti oziroma rožnati
podlagi so raztreseni pisani
cvetovi in venci.
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Mašni plašč
začetek 19. stoletja,
klasicizem, vzorčen svilen
damast, v. 109 cm, iz
Komende, dar leta 1913,
inv. št. N 32360

Še baročno krojeni
mašni plašč ima umirjen
listnat vzorec, urejen
v navpične trakove v
ubrano rjavo-zelenorumenih tonih.
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Mašni plašč
19. stoletje, vzorčast svilen
damast, v. 102 cm, nakup
leta 1911, inv. št. N 34349

Nevpadljivi mašni plašč
je sešit iz dveh različnih
kosov blaga v rjavo-zelenorumenih tonih in z nežnima
rastlinskima vzorcema v
navpičnih pasovih.
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Kos oltarnega prta
20. stoletje, lan, bela vezenina,
d. 138 cm, š. 95 cm,
inv. št. N 35617

Oltarni prt sodi med opravo
oltarja. Tanko belo laneno
platno je okrašeno z belo
vezenino z osrednjim
motivom sonca med listi in
listnimi girlandami.

Velum
19. stoletje, lan, črna vezenina,
v. 49 cm, inv. št. N 35619

Velum (lat. velum =
pokrivalo) je mehak
kvadratni prtič, ki pred
oltarjem povsem prekriva
kelih. Obodni ornament
s stiliziranimi čebelami je
izdelan s križnimi vbodi.
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Alba
začetek 20. stoletja, lan in idrijska čipka, v. 185 cm, inv. št. N 35618

Sprva so bila vsa obredna cerkvena oblačila bela, ker je bela predstavljala
veselje, nedolžnost in čistost srca. Alba (iz lat. albus = bel) je široko belo
mašno oblačilo iz platna, ki se nosi pod kazulo in sega do peta, s čimer
simbolično prekriva vse telesno. Obrobe ob vratu, rokavih in pri tleh so
večinoma bogato okrašene s čipko, včasih tudi z vezenino.
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Štola
20. stoletje, vzorčasto tkan
bombažni damast, d. 100 cm,
dar leta 1913,
inv. št. N 34038

Štola (lat. stola = slovesna
obleka) je ozek dolg trak,
katerega pahljačasto
razširjena krajca spredaj
enakomerno prosto padata
mašniku od zatilja. Nosi se
čez albo in je sešit iz istega
blaga kot mašni plašč,
ponazarja pa duhovnikovo
dostojanstvo in breme.
Naša štola se je lahko nosila
ob različnih priložnostih,
saj ima tako veselo belo
stran z vtkanim cvetom
in grozdom kot vijolično
žalno s stiliziranim listnim
ornamentom.
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DEVOCIONALIJE
Zbirka devocionalij obsega več kot dva tisoč predmetov in je del starega
muzejskega fonda, ki se je v sto devetdesetih letih, odkar muzej deluje, zelo
obogatil. Osnovo predstavlja del zbirke Otona Grebenca, profesorja na ljub
ljanski umetnoobrtni šoli. Tudi s pomočjo svojih dijakov je zbiral po vsej Sloveniji in muzeju jo je prodal leta 1929. Današnjo podobo je muzejska zbirka
dobila v zadnjih dvajsetih letih. Devocionalije (izpeljanka iz lat. voveo = svečano obljubim) so zaobljubni nabožni predmeti, ki spremljajo osebno pobožnost in katoliško liturgijo kot pomoč pri molitvi, poglabljanju vere in kot
opomin na verske skrivnosti. Mednje sodijo svetinjice, križi, rožni venci, podobice, relikviariji, škapulirji, amuleti, školjke, ampule, romarski spominki in
raznovrstni votivni predmeti ter slike. Devocionalije so bile zelo priljubljene
v dvanajstem in trinajstem stoletju, pozneje pa zlasti v baroku. Po zamrtju v
času cesarja Jožefa II. (1780–90) so se ohranile do današnjih dni. Pogosto so
povezane z božjimi potmi, in sicer v Rim, Sveto deželo, k sv. Jakobu v špansko
Kompostelo in k relikvijam Sv. treh kraljev v Köln. Od sedemnajstega stole-
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tja so romarji množično obiskovali tudi domače romarske
kraje. V zbirki prevladujejo marijanske devocionalije, saj
je samo na slovenskem etničnem ozemlju več kot šestdeset Marijinih božjih poti. V zbirki izstopajo predvsem trije
romarski kraji, Maria Zell, Svete Višarje in Brezje kot ena
naših najmlajših božjih poti, pa tudi Sveta gora pri Gorici,
Trsat in Lurd. Število upodobljenih svetnic na devocionalijah je bistveno manjše od upodobitev svetnikov. Zelo pogost je motiv sv. Benedikta, od sedemnajstega stoletja tudi
sv. Frančišek Asiški, sv. Janez Nepomuk, sv. Anton Padovanski, sv. Frančišek Ksaverij, sv. Alojzij Gonzaga in drugi.
Z devocionalijami, ki so jim pripisovali tudi čudodelnost,
so na veliko trgovali ne samo v romarskih središčih, ampak
ob cerkvenih praznikih tudi na krajevnih sejmih.

1. nadstropje
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Enkulpion
11. stoletje, Bližnji vzhod, bronasta litina,
v. 83 mm, nakup leta 1995,
inv. št. N 4395

Enkulpioni (iz gr. έγκόλπιον = na prsih)
so relikviariji v obliki križev, izdelani
v Siriji in Palestini med enajstim
in trinajstim stoletjem; cerkveni
dostojanstveniki so jih nosili na prsih.
Vanje so bile vstavljene relikvije. V
Evropo so jih prinašali romarji v Sveto
deželo. Na averu (prednja stran) je
navadno upodobljena reliefna podoba
živega Kristusa, na reveru (zadnja
stran) Matere Božje.
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Dvokrilni prenosni oltarček (zgoraj)
okrog leta 1300, pozna romanika, severna
Italija, kositer, v. 15 cm, nakup leta 1914,
inv. št. N 22927

Na levem krilu je relief Kristusa na križu z
Marijo in sv. Janezom Krstnikom. Desno
krilo malega diptiha za osebno pobožnost
obvladuje sedeča Mati Božja z Jezuščkom.
Frontalno postavljene shematične figure
so odete v draperije s poznoromanskimi
vzporednimi gubami, tudi hrbtna stran
oltarčka je okrašena z romanskim
ornamentom.

Ampula (spodaj)
15. stoletje, ulit kositer, v. 42 mm, nakup
leta 1999, inv. št. N 20181

Ampule (lat. ampulla = posodica za
tekočine) so posodice, v katerih so zlasti
v poznem srednjem veku z romanj
prinašali blagoslovljeno vodo in olje.
Običajno imajo obliko mošnjička ali
ploščate stekleničke z ozkim vratom, ta
kositrna z Marijinim monogramom in
z dvojnim križem na drugi strani je bila
najdena na Starem gradu nad Radljami
ob Dravi.
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Romarsko znamenje
sv. Bolfenka
začetek 16. stoletja, južna
Nemčija, kositer, v devetnajstem
stoletju najdba v Ljubljanici,
v. 6,3 cm, inv. št. N 585

Na plitvem predrtem
kositrnem reliefu je v
poznogotskem okvirju
upodobljen stoječi sv. Bolfenk.
Spodaj je reliefni napis
S.WOLFGANG IM PIRG. Ta
tip romarskega znamenja je
nastal ob koncu petnajstega
stoletja, čaščenje tega svetnika
pa se je močno razširilo v
naslednjem, šestnajstem
stoletju. Morda gre za spomin
na romanje k sv. Bolfenku na
Gornjeavstrijskem.

Amulet v obliki volčjega zoba
16. stoletje, biserna matica,
srebro, d. 66 mm, dar leta 2005,
inv. št. N 25294

Amuleti (lat. amuletum
= čarobno odvračilo) so
predmeti, ki se nosijo na telesu
in po ljudskem verovanju
odvračajo zlo, bolezni in
nesreče. Ob uporabi čarnih
obrazcev in molitev so
pomembna sestavina ljudskih
šeg in pobožnosti. Volčji zob
je v ljudski medicini veljal za
učinkovit amulet proti božjasti
in volčjemu ugrizu. V tem
primeru je v srebro okovan kos
biserovine v obliki zoba, zraven
pa še kraguljček za igro in
odganjanje zlih duhov.
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Breverl
sredina 17. stoletja, potiskan (bakrorez) in
poslikan papir, v. 8,5 cm, nakup leta 2000,
inv. št. N 17733

Breverl (iz lat. brevis = kratko latinsko
besedilo) je največ štirikrat preganjen
list, potiskan z zagovori in svetimi
podobami. Skupaj s posameznimi
amuleti, posušenimi rastlinami in
drugimi predmeti je spravljen v majhen
ovoj. Lastnika naj bi varoval pred
nevšečnostmi. V celoti ohranjeni so
prava redkost.
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Križec tipa karavaka
konec 17. stoletja, Španija,
graviran in ulit bron, v. 10 cm,
inv. št. N 245

Karavaka je božjepotno
mestece v jugovzhodni Španiji,
kjer se je v trinajstem stoletju
po legendi zaradi čudežnega
prikazovanja dvojnega križa
pokristjanilo nekaj tamkajšnjih
Mavrov. Po ljudskem verovanju
so taki križci, ki so jih romarji
prinesli iz Španije, tudi od sv.
Jakoba v Komposteli, pomagali
premagovati bolezni. Naš
križec ima Jezusov in Marijin
monogram in priprošnjo k sv.
Kajetanu.

Podobica Marie Zell
druga polovica 18. stoletja,
Štajerska, ročno čipkasto izrezan
in poslikan papir, bakren in
zasteklen okvirček, v. 12,4 cm, inv.
št. N 1318

Še danes najpomembnejša
božja pot na severnem
Štajerskem v Avstriji je bila tudi
v osemnajstem stoletju močno
priljubljena med Slovenci,
zato se je pri nas ohranilo
precej Marijinih podobic s
te romarske poti. Med njimi
so najdragocenejše drobne
izrezanke z rokokojskim
okrasom, ki so bile pogosto
obešene na steni ob postelji.
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Svetinjica Svetogorske Marije,
sv. Frančiška Asiškega in sv. Antona
Padovanskega
začetek 18. stoletja, Goriška, reliefno
kovana zlitina bakra in cinka,
v. 44 mm, nakup leta 1992, inv. št. N 11

Svetinjice so majhne medalje z
reliefnimi upodobitvami, ki jih
verujoči obešajo na rožne vence.
Nosijo jih tudi okrog vratu kot
izraz pripadnosti veri, v zaobljubi,
čaščenju ali priporočilu svetniku,
pripadnosti bratovščini oziroma
sestrstvu, pa tudi zgolj kot kos
nakita. Ta svetinjica prihaja iz ene
najbolj obiskanih slovenskih božjih
poti na Sveti gori nad Gorico.
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Podoba Oznanjenja Mariji
18. stoletje, biserna matica,
les, kost, črna pasta, v. 27 cm,
inv. št. N 31031

Osrednji motiv Oznanjenja,
obdan s svetniki in angeli,
je vgraviran v biserovino na
leseni podlagi. Morda je ta
slikovita črno-bela podoba
po grafični predlogi služila
kot zasebni oltarček.

Rožni venec s križcem tipa credo
in z zlato svetinjico v sredini
18. stoletje, zlata in srebrna
filigranska žica, medenina, rdeče
steklene jagode, d. 51,8 cm,
inv. št. N 2315

Rožni venec imenujemo dvoje,
molitev samo, pa tudi venec
jagod na vrvici, ki pomaga pri
ritmu in štetju molitev. Konec
molitvene vrvice praviloma
krasi obesek ali križ. Od
začetka sedemnajstega do
devetnajstega stoletja je molitev
simbolično sklenil še v treh
členih premičen enakokraki
križ, imenovan verujem.
Sprva umetniško razkošni in z
mnogimi obeski obloženi rožni
venci so postajali preprostejši
in končno eden množičnih
izdelkov industrije devocionalij.
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Kanonska tabla
druga polovica 18. stoletja, rokoko, rezljan in
pozlačen les, papir, steklo, v. 50 cm, nakup leta 1999,
inv. št. N 22729

Kanonske table so uokvirjena besedila na oltarni
mizi, ki duhovniku pomagajo pri tihi molitvi med
mašo. Ker so standardni del oprave oltarja, so
skladno z njim tudi okrašene. V tem primeru je
v razgibanem okvirju iz rezljanega plamenovja,
listja in cvetja besedilo z naslovom Sveta
pojedina.
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Relikviarij
sredina 18. stoletja, rokoko, Slovenija, pozlačen rezljan les, v. 52,5 cm,
nakup leta 1997, inv. št. N 14778

Relikviarij je posodica, v kateri se hranijo ali razstavljajo relikvije (lat.
reliquiae = ostanki), posmrtni ostanki kosti, obleke in drugih predmetov
svetnikov, ki jih je odobrila Cerkev. Posebno imeniten je ta baročni
z relikvijami kar enajstih svetnikov in dveh svetnic. V zgornjem delu
je sedem posodic z relikvijami apostolov Simona in Mateja in svetih
Ignacija Lojolskega, Dominika, Paskala Baylona, Vida, Florijana,
Vincencija, Janeza Nepomuka ter sv. Ane; v spodnjem delu so v treh
kartušah relikvije apostolov Petra in Filipa ter sv. Lucije.
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Avtentika relikvije sv. Alojzija
Gonzage
1756, barok, tisk, bakrorez na
pergamentnem papirju,
v. 22,2 cm, nakup leta 1997,
inv. št. N 23145

Po Tridentinskem koncilu
mora imeti vsaka relikvija
potrdilo, izdano od višjih
cerkvenih oblasti, da
je pristna, avtentična.
Ta potrdila, imenovana
avtentike, imajo navadno
obliko natisnjenega in ročno
izpolnjenega obrazca.
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Votivno srce
druga polovica 18. stoletja,
barok, Slovenija, posrebrena
bronasta pločevina, arheološka
najdba leta 1972, v. 10,6 cm,
inv. št. N 98

Božjepotniki so v kraje
romanja prinašali votivne
darove. Na Slovenskem
so prevladovali votivi,
posnemajoči naravno obliko:
figure ljudi, deli telesa, živali,
velike in majhne sveče,
jetniški okovi, vezi, razna
kmečka orodja, ki so kazala na
predmet prošnje ali zahvale.
Večinoma so bili izdelani
iz železa, lesa, parafina ali
voska, včasih pa tudi iz
dragocenejšega materiala.
Praški Jezušček
18./19. stoletje, Slovenija,
kovina, les, papir, tkanina, vosek,
v. 57,6 cm, inv. št. N 17644

V baroku se je v
srednjeevropskih deželah
posebno razširilo čaščenje
Jezuščka. Ena najzgodnejših
in najbolj priljubljenih
je bila njegova podoba v
karmeličanski cerkvi v Pragi.
V božičnem času so v cerkvah
in domovih postavljali prizore
Kristusovega rojstva, jaslice
z nebogljenim otročičem.
Voščene figure golega in
v jaslih ležečega Jezuščka,
oblečenega v bogato vezena
oblačila, s pozlačeno in z
barvnimi kamenčki okrašeno
kronico ter številnimi drugimi
dodatki, so izdelovale nune.
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Školjka sv. Margarete
Kortonske
konec 18. stoletja, školjka
bisernica, v. 12,5 cm,
dar leta 1839, inv. št. N 1716

Školjčna lupina z radialnimi
žlebički na zunanjščini je
postala univerzalni simbol
božjih poti, kamor so
se stekali romarji z vseh
koncev sveta. Na notranji
strani ima ta bisernica
vgravirano svetniško figuro
sv. Margarete (Marjete)
Kortonske, tretjerednice
frančiškanskega reda.
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Razpelo z orodji mučeništva
19. stoletje, rezljan in
polihromiran les, v. 40 cm,
inv. št. N 17726

Razpelo je upodobitev
križanja, ki je v osemnajstem
in devetnajstem stoletju
postalo nepogrešljivi del
notranje opreme kmečkih
hiš, navadno na polički
nad klopjo in mizo v t. i.
Bogkovem kotu. Lahko ga
je izrezljal spretni gospodar
sam ali pa je bilo delo
krajevnega podobarja. Ob
osrednjem križu običajno
stojita Mati Božja in sv. Janez
Krstnik, na tem razpelu pa
so skrbno razstavljena še
orodja, s katerimi so pred
smrtjo mučili Jezusa.
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Jezušček, ležeč na posteljici,
v stekleni šatulji s pokrovom
19. stoletje, Ljubljana, kost,
steklo, čipka, platno, svila,
vosek, v. 15 cm, nakup leta
2003, inv. št. N 22724

Prvotno so bili kipci sedečih
ali ležečih Jezuščkov v
steklenih skrinjicah ali
omarah narejeni iz lesa,
kasneje pa so jih redovnice
po samostanih začele
izdelovati iz voska. V
cerkvah so jih običajno
postavljali na oltarje.

Pisanica
1937, Slovenija, obarvana in
spraskana jajčna lupina,
v. 5,9 cm, inv. št. N 30995

Velikonočne pisanice so
obarvana in okrašena jajca
kot simbol novega življenja
oziroma Kristusovega
vstajenja. Tradicija
pomladanskih jajc sega že
v pogansko obdobje, od
sedemnajstega stoletja pa
se pisanice uvrščajo med
obvezne blagoslovljene
praznične jedi.
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GLASBILA IN
Skozi stoletja se je predvsem pri nas ohranilo malo glasbil, zato tudi zbirka
glasbil Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost ni obsežna, pa vendar
je v njej kar nekaj izjemnih primerkov evropskih in domačih mojstrov izdelovalcev. Tako sodi med tri največje in najpomembnejše na Slovenskem.
Med pomembnejšimi lahko izpostavimo pochette francoskega izdelovalca
Saraillaca iz leta 1679, lutnjo Dunajčana Andrasa Berra iz leta 1694, violo
d'amore iz zadnje četrtine sedemnajstega stoletja in sobne orgle, delo Janeza
Fallerja iz leta 1699. Od štirih ohranjenih klavikordov v slovenskih muzejih
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GLASBENI AVTOMATI
so kar trije pri nas in so datirani v osemnajsto stoletje. Dva
od teh je izdelal domači orglar Janez Jurij Eisl in sta v muzejski zbirki že od leta 1832 oziroma leta 1885. Med klavirji
najdemo dva inštrumenta iz sredine devetnajstega stoletja,
ki ju je izdelal ljubljanski mojster Andrej Bitenc. Sicer so v
njej tudi druga godala, pihala, tolkala, trobila, brenkala in
glasbila s tipkami, ki so jih izdelali znani in neznani izdelovalci.
2. nadstropje
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Pochette
1679, François Saraillac,
Lyon, Francija, smreka, javor,
ebenovina, usnje, srebrna žica,
d. 42 cm, dar leta 1832,
inv. št. N 17218

Pochette ali žepna violina se
je kot najmanjši inštrument
v družini violin pojavil v
šestnajstem stoletju. Žepne
violine so uporabljali potujoči
plesni mojstri in enega od njih
so, po arhivskih virih sodeč,
deželni stanovi v Ljubljani
zaposlili že leta 1650. Naš
primerek je doslej edino znano
tovrstno glasbilo francoskega
goslarja Françoisa Saraillaca
(1678–1712), hkrati pa tudi
najstarejše datirano godalo v
slovenskih javnih zbirkah. Leta
1835 ga je restavriral Janez
Židan, leta 1989 pa ljubljanski
goslar Vilim Demšar.
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Baročne sobne orgle
sredina 18. stoletja, Marko
Göbl ali Janez Jurij Eisl,
Ljubljana, češnja, hruška, oreh,
lipa, smreka, macesen, kositer,
kost, v. 159,5 cm,
inv. št. N 23143

Marko Göbl (pred 1710–po
1751) je večino življenja
preživel v Ljubljani in ga
uvrščamo med orglarje
stolne cerkve. Njegovo
delavnico je leta 1753
nasledil Janez Jurij Eisl
(1715–1780). Baročne
sobne (salonske) orgle, ki
so vgrajene v starejši kos
pohištva iz sedemnajstega
stoletja, so najmanjše
ohranjene baročne orgle pri
nas.

Valjčni glasbeni avtomat
druga polovica 19. stoletja,
Švica, orehov les, slonovina,
kovina, v. 116 cm,
inv. št. N 33689

Empirsko-bidermajerska
glasbena omara oziroma
historična aparatura za
reprodukcijo zvoka na ključ
ima obliko nizkega pianina
z igralnim nastavkom in
resonančno podzgradbo. V
spodnjem delu omare sta
dva predala z 12 cilindri
(8 krogov s 96 melodijami
s klasično in narodno
poljudno glasbo). Za vseh
dvanajst valjev so priložene
originalne polihromirane in
ilustrirane kartonske table
z ročno pisanimi imeni
glasbenih del.
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Glasbeni avtomat
Symphonion
konec 19. stoletja, Leipzig,
Nemčija, cink, jeklo,
orehov les, papir, v. 19 cm,
inv. št. N 35430

Namizne modele
glasbenega avtomata z
jeklenimi ploščami so v
poznih osemdesetih letih
devetnajstega stoletja pričeli
izdelovati v Leipzigu v
Nemčiji. Znamki Polyphone
in Regina sta pri izdelavi teh
kmalu sledili Symphonionu.
Po 1890 so glasbene
skrinjice izpodrinile valjčne
glasbene avtomate. Jeklene
plošče so bile izdelane na
Dunaju.
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Fonograf Sonora
dvajseta leta 20. stoletja,
New York, Združene države
Amerike, znamka Sonora,
Tovarna O. W. Wuertz Co., les,
kovina, v. 114 cm,
inv. št. N 34061

Fonograf je v omarici
iz temno rdečerjavo
furniranega lesa s pozno
secesijskim ornamentom.
Po prvi svetovni vojni so
cenovno ugodnejši fonografi
začeli izpodrivati glasbene
avtomate.
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IGRAČE IN
Zbirka vsebuje igrače, družabne igre in raznovrstno otroško opremo. Muzej
je v prvih desetletjih svojega obstoja pridobil le malo takih predmetov, saj
so bili ti v obdobjih pred industrijsko proizvodnjo izdelani ročno, iz materialov organskega porekla, in so se tako posamezni kosi ohranili zgolj po
naključju. Šele od druge polovice devetnajstega stoletja se je svet predmetov,
namenjenih otrokom, začel širiti. Zbirka se je začela povečevati po prvi, še
bolj pa po drugi svetovni vojni. Z nakupi, zadnje čase pa predvsem z darili,
je prišlo in še prihaja vanjo veliko zanimivih primerkov iz časov naših starih
staršev, staršev, nas samih in tudi že naših otrok. Najstarejši v zbirki so kosi
otroške opreme: ropotuljice (od osemnajstega stoletja dalje), krstna oblačilca
iz osemnajstega in devetnajstega stoletja ter otroški vozički z začetka dvajsetega stoletja. Nekaj najimenitnejših igrač smo pridobili od zbiralcev, npr.
zbirki punčk ter otroškega čajnega in pivskega posodja iz prvih desetletij
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OTROŠKA OPREMA
dvajsetega stoletja. Na čas pred prvo svetovno vojno in med
njo spominjata naš vojaški tabor in čajni servis z vojaškimi
motivi. Tu so še zgodnji primerki sestavljank in tombol s
konca devetnajstega stoletja, pa kocke tovarne Anker z začetka dvajsetega stoletja. Med največje dragocenosti zbirke
sodita medveda, izdelana v znameniti tovarni Steiff: prvega so leta 1908 starši podarili Mariu Försterju, poznejšemu
znanemu strokovnjaku za statiko, veliki medo na kolesih pa
je bil božično darilo sredi tridesetih let preteklega stoletja.
Danes je svet tovrstnih predmetov nepregleden, verna podoba potrošniške družbe. Dopolnjevanje zbirke zato zahteva
še posebno skrben premislek, da se ne bi izgubili v množici
izdelkov, zanamcem pa bi vendar zapustili resnično podobo
časa.

2. nadstropje
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Ropotuljica
druga polovica 18. stoletja,
srebro, pr. 5,4 cm, nakup leta
1932, inv. št. N 1876

Ropotuljice so namenjene
otrokom v najzgodnejši
dobi. Igranje z njimi zahteva
le najosnovnejše motorične
spretnosti, dojenčkovo
pozornost pa pritegnejo
predvsem z zvokom. Kljub
svoji preprostosti ropotuljice
niso nujno cenena igrača.
Predstavljeni primerek,
okrašen s filigranom, je
umetelen srebrokovaški
izdelek.

Punčka
začetek 20. stoletja, celuloid,
tkanina, v. 43 cm, nakup
leta1984, inv. št. N 1869/2

Razlika med spoloma se
v odraščanju pokaže že
zgodaj. Značilna dekliška
igrača so punčke, bolj ali
manj realistično oblikovane
iz najrazličnejših materialov.
Proti koncu devetnajstega
stoletja so jih začeli
izdelovati iz celuloida,
nekaj desetletij pozneje
pa so to slabo obstojno,
vnetljivo snov nadomestile
sodobnejše umetne mase.
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Globok otroški voziček
okrog 1900, Srednja Evropa, železo, les, povoščeno platno,
d. 114 cm, inv. št. N 15074

V začetku dvajsetega stoletja so bili otroški vozički še
luksuzni del opreme, dostopen le dobro situiranim
družinam. Izdelovali so jih po naročilu ali v majhnih
serijah, pogosto iz zelo kakovostnih, za svoje čase
modernih surovin. Voziček z železnim ogrodjem in
leseno košaro je prevlečen z nepremočljivim platnom,
zato ga je bilo mogoče uporabljati tudi v slabem
vremenu.
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Namizni servis
začetek 20. stoletja, Štajerska,
steklo, čaša v. 5,2 cm, nakup
leta1983, inv. št. N 1823/1–7

Pomanjšani gospodinjski
pripomočki in miniaturno
posodje sodijo med
»večne« igrače, ki človeštvo
spremljajo od pradavnine.
Otrokom omogočajo
posnemati svoje starše
in okolico pri vsakdanjih
opravilih, tako da jih z igro
nevsiljivo pripravljajo na
prehod v odraslo dobo.

Punčka
začetek 20. stoletja, celuloid,
tkanina, v. 46,2 cm, nakup leta
1984, inv. št. N 1870/1

Draž punčk ni le v lutkah
samih po sebi. Otroški
fantaziji odpirajo vrata v
namišljen miniaturni svet,
v katerem je mogoče skoraj
vse. V njem se deklice lahko
vživijo v vlogo matere, ob
tem pa razvijajo znanja, ki
jih bodo nekoč v krogu svoje
družine zares potrebovale –
denimo šivanje in pletenje,
kjer se lahko dekliški prsti
najprej preizkusijo pri
krojenju oblačilc za svoje
punčke.
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Tombola
začetek 20. stoletja, papir, les,
karton d. 20,2 cm, nakup leta
1990, inv. št. N 1799

Igranje je težko oprijemljiv
pojem, saj združuje tako
raznovrstne dejavnosti,
kot so športne, miselne
in spretnostne. Poglavje
zase pomenijo igre na
srečo, pri katerih je izid
odvisen predvsem od
golega naključja. Te igre
so priljubljene tudi med
odraslimi, pogosto pa se
jih drži vprašljiv sloves,
saj se tesno prepletajo s
hazarderstvom in igranjem
za denar.

VODNIK PO METELKOVI IGRAČE IN OTROŠKA OPREMA

64

Kopitljaček
začetek 20. stoletja, les,
d. 61 cm, nakup leta 1992,
inv. št. N 1843

Kopitljaček je preprosta
mehanična igrača, ki so
jo poznali že v starem
Egiptu. Ima obliko lesene
človeške lutke z gibljivimi
udi, ki so na hrbtni strani
simetrično povezani
z vrvico. Če to vrvico
sunkovito potegnemo,
možiček zacepeta in se
požene kvišku. Kopitljačke
so pri nas nekoč izdelovali
doma, pa tudi uvažali so jih
iz specializiranih delavnic
na Bavarskem in v Češkem
rudogorju.

Figurice vojakov s šotorom in
nosili za ranjence
začetek 20. stoletja, Nemčija,
plastična masa, tkanina,
železna žica, figurica
v. 11,3 cm, dar leta 2008,
inv. št. N 30933/1–3, N
30936 (šotor), N 30937
(nosila)

Tik pred prvo svetovno
vojno je nemško podjetje
Elastolin razvilo novo
tehniko izdelovanja figuric iz
plastične zmesi žaganja, gline
in lepila. To je omogočilo
razmeroma ceneno
proizvodnjo realističnih,
ročno poslikanih figuric
vojakov, ki so postale velika
tržna uspešnica in izjemno
priljubljena deška igrača.
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Čajni servis z vojaškimi
motivi
začetek 20. stoletja, porcelan,
jušnik v. 10,5 cm, nakup leta
1983, inv. št. N 1819

Kako zelo je vzgoja v času
pred prvo svetovno vojno
poudarjala nacionalistične
in odkrito militaristične
težnje, kaže kakovosten,
skrbno izdelan miniaturni
čajni servis. Čeprav je bil
namenjen zlasti deklicam,
je poslikan z motivi iz
aktualnega življenja avstroogrske armade – od lopatke
in nahrbtnika do sodobnega
topa na prevozni lafeti.

Kocke Anker
začetek 20. stoletja,
Rudolstadt, Nemčija, podjetje
Anker, plastična masa, les,
papir, škatla d. 32,5 cm,
inv. št. N 1784

Nemška znamka Anker
je od osemdesetih let
devetnajstega stoletja
zaslovela po kompletih
zidakov iz zmesi krede,
kremenčevega peska
in lanenega olja. Ti
predhodniki lego kock so
naleteli na odličen odziv, saj
so spodbujali ustvarjalnost,
odraščajočo mladino pa na
privlačen način seznanjali
z osnovami statike in
arhitekture.
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Likalnik
začetek 20. stoletja, železo,
medenina, les, d. 12 cm,
nakup leta1989,
inv. št. N 29992

Likalniček je še en odsev
pomanjšane realnosti, ki
je deklice pripravljal na
življenje bodoče gospodinje.
Kljub svojim skromnim
meram natančno posnema
prave likalnike in je tudi
povsem funkcionalen. Zato
bi ga bilo mogoče v resnici
uporabljati za likanje, pa
čeprav le miniaturnih oblačil
za punčke.

Medvedek
1908, Giengen an der Brenz,
Nemčija, podjetje Steiff,
tkanina, pliš, v. 33,6 cm, nakup
leta 1990, inv. št. N 1888

Moda plišastih igrač se
je razmahnila na začetku
dvajsetega stoletja. Najbolje
jo simbolizira lik prijaznega
medvedka. Nemško
podjetje Steiff ga je prvič
predstavilo na tržišču leta
1903, kmalu zatem pa je
plišasti medvedek postal
malone globalna prodajna
uspešnica.
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Leseni zidaki
dvajseta leta 20. stoletja, les, zidak d. 29,5 cm, nakup leta 1989,
inv. št. N 1782

Ankerjeve kocke so obveljale za pojem kakovosti, vendar niso
bile brez konkurence. Podobne komplete zidakov so ponujali
tudi drugi, manj prepoznavni proizvajalci. Geometrične
zidake so namesto iz plastične mase pogosto izdelovali iz lesa.
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Medved na kolesih
okrog 1938, Giengen an der Brenz, Nemčija, podjetje Steiff, tkanina,
pliš, žima, železo, d. 80 cm, dar leta 1997, inv. št. N 12271

Plišasti medvedki so se izkazali za tako privlačno igračo, da so
jo začeli tržiti tudi v nekoliko drugačnih oblikah. V izvornem
podjetju Steiff so poleg manjših medvedkov izdelovali še precej
večje, opremljene s prevoznim kovinskim okvirom. Zato jih je
otrok lahko zajahal podobno kot gugalnega konjička.
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Voziček za punčke
prva polovica 20. stoletja,
železo, povoščeno platno,
d. 56 cm, naključna najdba na
kosovnem odpadu v Ljubljani
leta 1992, inv. št. N 1849

Presenetljivo skrbno
izdelani voziček za punčke
z železnim ogrodjem, čez
katero je napeto povoščeno
platno, si je lahko privoščila
le premožna družina. A
sčasoma ga je doletela
podobna usoda kot mnoge
druge igrače. Ko se je
izrabil in svojim prvotnim
lastnikom ni bil več zanimiv,
je pristal med staro šaro.

Kuhinjska kredenca s
posodjem
prva polovica 20. stoletja, les,
železo, aluminij, kredenca
v. 43,5 cm, nakup leto1987,
inv. št. N 1809

V 18. stoletju so se na
plemiških in bogatih
meščanskih domovih radi
zabavali z miniaturnimi,
ročno izdelanimi hišami,
realistično opremljenimi z vso
hišno opremo in pohištvom.
Od konca 19. stoletja so
takšne igrače postale lažje
dostopne tudi širšim slojem.
Lesena kuhinjska kredenca
v naši zbirki je opremljena z
vsemi osnovnimi kuhinjskimi
pripomočki in posodami za
živila.
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Kanglica
sredina 20. stoletja, železo,
v. 14,3 cm, nakup leta 1992,
inv. št. N 1827

Vzgoja dečkov je
tradicionalno usmerjena
v razvijanje telesnih
sposobnosti in tehničnih
znanj. V zgodnjem otroštvu
se pot nadobudnih
ljubiteljskih zidarjev
običajno še prej kot z
zlaganjem kock ali zidakov
začne v peskovniku, s
kanglico in lopatko.

Vlak iz lesa
sedemdeseta leta 20. stoletja, Jugoslavija, les,
lokomotiva d. 12,5 cm, dar leta 1998, inv. št. N 16518

Stilizirani leseni vlak, sestavljen iz preprostih geometričnih
oblik, je tipičen primer sodobne didaktične igrače, s katero
otrok pridobiva temeljne telesne spretnosti, a se hkrati tudi
privaja na življenje v modernem okolju. Zaradi takšnih odlik
je vlak dobil znak »dobra igrača«.
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Pikapolonica
okrog 1980, Jugoslavija,
umetna masa, d. 24 cm,
dar leta 1998, inv. št. N 16511

Po drugi svetovni vojni je
z množično proizvodnjo
iz plastičnih mas nastala
prava industrija igrač, ki so
po svojem ustroju pogosto
precej zapletene, a še vedno
tako poceni, da si jih lahko
privošči skoraj vsakdo.
Barvita pikapolonica je
primer mehanične igrače
z gibljivimi krili, ki se
med vožnjo izmenično
premikajo.

Bolnišnica Playmobil
osemdeseta leta 20. stoletja,
Zirndorf, Nemčija, podjetje
Brandstätter, papir, umetna
masa, škatla v. 24,3 cm, dar
leta 1998, inv. št. N 16503

Kompleti znamke Playmobil
podobno kot lego kocke
pomenijo sodobno, tehnično
veliko kompleksnejšo
različico arhitekturnih
zidakov. Tematsko
navdahnjeni kompleti
figuric različnih poklicev
z značilnimi pripomočki
otrokom pomagajo ustvariti
namišljene vzporedne
svetove, ki posnemajo
življenje odraslih.
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KERAMIKA
Zbirka keramike obsega gradivo od štirinajstega do enaindvajsetega stoletja iz
vseh petih keramičnih zvrsti: lončenine, fajanse, kamenine, beloprstene keramike in porcelana. Skozi različna obdobja se je razvilo bogastvo oblik in okrasja, ki
ni povezano samo z uporabnostjo predmetov, ampak sega čez meje vsakdanjosti
in se spogleduje z umetnostjo. Med najstarejše sodi poznosrednjeveška ročka za
vino s trilistnim ustjem, izdelana v tehniki arhaične majolike z rombastim ornamentom. Pomembnejši sklop obsega ljubljanska renesančna lončenina iz šestnajstega stoletja, ki je engobirana in poslikana z značilnimi motivi svetniških
podob, inicial in geometrijskih ornamentov. Kamenino zastopa serija tako
imenovanih renskih vrčev (za pivo) z reliefnimi človeškimi figurami in vegetabilno ornamentiko. Za izdelovanje keramike na Slovenskem sta značilna dva
pojava. Prvi je t. i. majolika, ki je sicer ime za keramično tehniko po izvoru iz
severne Italije, pri nas pa s to besedo imenujemo posebno obliko ročke za vino. V
muzejski zbirki je izjemno obsežna skupina severnoitalijanskih majolik iz sedemnajstega in osemnajstega stoletja. Drugi pojav je beloprstena keramika, ki je bila
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pri nas daleč najbolj razširjena. Znane so tovarne v Ljubljani,
Libojah, Kamniku in drugod. Poleg najbolj znanih tujih izdelovalcev (npr. Josiah Wedgwood, Anglija) beloprsteno keramiko
zastopajo izdelki evropsko pomembnih domačih izdelovalcev
– Antona Sylve, Žige Zoisa, bratov Wasser (vsi iz Ljubljane)
in Keramične tovarne bratov Schütz v Libojah pri Celju. S keramiko se ukvarja tudi vrsta sodobnih ustvarjalcev. Porcelana
sicer na Slovenskem nismo nikoli izdelovali, se je pa, tako kot v
sosednjih deželah, vedno uporabljal. V obsežni muzejski zbirki sta posebej zanimivi skodelica za čokolado, ki jo je okrog
leta 1730 izdelala druga evropska manufaktura, ustanovljena
leta 1718 na Dunaju, in skupina plešočih Kitajcev, ki jo je za
münchensko tovarno okrog leta 1765 oblikoval znani modelar
Bustelli. Danes zbirko dopolnjujemo z izdelki domačih in tujih
izdelovalcev in sodobnih unikatnih oblikovalcev.

1. nadstropje
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Skledica
16. stoletje, arheološka najdba
Ljubljana, Špitalska (današnja
Stritarjeva) ulica leta 1896,
engobirana in glazirana
lončenina, okras v sgrafitto
tehniki in poslikava, pr. 17 cm,
inv. št. N 12441

Skledica z ženskim portretom
je skoraj povsem ohranjena.
Gre za tipičen primer bogato
okrašene srednjeveške
lončenine, ki posnema
dragoceno italijansko
majoliko.
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Gotska čaša gubanka
pozno 15. ali zgodnje 16.
stoletje, arheološka najdba
Ljubljana, Špitalska (današnja
Stritarjeva) ulica leta 1896,
lončenina, oblikovana na
kolesu, domodelirana, vrezan
ornament, glazirana s svinčevo
glazuro, v. 10,6 cm,
inv. št. N 13646

Značilna je oblika keliha
z vtisnjenim ornamentom
na nogi (znana že iz
prazgodovine kot gubanka).
Okras je enak tudi pri
steklenih posodah iz
omenjenega obdobja.
Nastane zaradi vtiska s prsti
v mehko keramiko.

Renski vrč (vrč z bradačem)
druga četrtina 16. stoletja,
Westerwald, Nemčija,
kamenina, ulita v kalup,
patronirani reliefni ornamenti,
solna glazura, v. 20,3 cm,
nakup leta1933, inv. št.
N 11616

Pod ustjem vrča je značilna
podoba bradatega moškega,
po katerem je tip posode
dobil ime. Kamenina je
poseben tip keramike s
podobno strukturo, kot jo
ima porcelan. Uporabljali so
jo (in jo še danes) predvsem
za vrčke za pivo.
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Solnica
datirano 1627, Faenza,
Italija, fajansa, ulita v kalup,
glazirana, nadglazurna
poslikava, v. 11 cm, nakup
leta1841, inv. št. N 11539

Upodobljen je grb družine
Auersperg z napisom:
D(eoderik) F(reiherr) Z(u)
A(uersperg) H(err) Z(u)
S(chönberg). Solnica je
del jedilnega servisa, v
Narodnem muzeju Slovenije
je ohranjenih še nekaj
posod. V sedemnajstem
stoletju so se že začele
pojavljati prve garniture
jedilnega posodja.

Posoda iz lekarne Janeza
Jurija Toša v Ljubljani
okrog 1680, Delft,
Nizozemska (?), fajansa,
nadglazurna poslikava,
v. 28,5 cm,
inv. št. N 10957

Na zgornjem delu trupa
je napis GEORG TOSCH.
Janez Jurij Toš je bil deželni
lekarnar v Ljubljani.
Običajno je bilo, da so
bile lekarne opremljene s
serijami enakih posod z
napisi; ti so opozarjali na
zdravilne učinkovine v njih.
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Skodelica in krožniček z
vzorcem Hofdrachen
okrog 1730, Meissen,
Nemčija, glaziran porcelan,
podglazurna poslikava in
pozlata, v. 4,6 cm, prevzem
leta 1951, inv. št. N 16707,
N 15368

Vzorec s kitajskim zmajem
je bil v sredini osemnajstega
stoletja zelo priljubljen.
Izdelovali so ga v različnih
barvah. Tiste z rdečim
zmajem so lahko uporabljali
izključno za dvor saškega
volilnega kneza.

Vaza s pokrovom
prva polovica 18. stoletja,
Delft (?), fajansa, podglazurna
poslikava s kobaltnomodro
barvo, nakup leta 1948,
v. 42,5 cm, inv. št. N 11424

Vaza je izdelana v slogu
delftskih fajančnih
izdelkov, na katere je
vplival kitajski belomodri
porcelan. Kobaltnomodra
barva je skoraj do konca
devetnajstega stoletja veljala
za veliko dragocenost.
Garniture takih okrasnih
vaz so običajno stale na
kaminskih nastavkih.
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Ročka za vino
18. stoletje, severna Italija,
fajansa, podglazurna
poslikava, v. 38 cm, volilo
Viktor Smole leta 1885,
inv. št. N 10907

Zelo priljubljena oblika
namizne posode, pri nas
po keramični tehniki
imenovana kar majolika,
zavzema posebno
mesto v slovenskem
izročilu. Zanimivo je,
da je pri nas do konca
osemnajstega stoletja
niso izdelovali in torej ni
tradicionalno značilna
za naše ozemlje.
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Skodelica in ročka za smetano, del
zajtrkovalnega servisa
konec 18. stoletja, Dunajska
porcelanska manufaktura, glaziran
porcelan, podglazurna poslikava,
v. ročke 9,8 cm, inv. št. N 14542

Zajtrkovalni servisi so bili
v osemnajstem stoletju zelo
obsežni. Sestavljeni so bili iz
velikega števila različnih posod,
saj so jih uporabljali za pitje kave,
mleka ali čaja, pa tudi za uživanje
različnih jedi, ne samo takšnih, ki
jih danes povezujemo z zajtrkom,
ter peciva in sadja.
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Sladkornica
okrog 1800, Burslem,
Anglija, Josiah Wedgwood,
t. i. jasperware, biskvitni
porcelan pâte sur pâte,
v. 7,7 cm, prevzem leta 1951,
inv. št. N 16136

Slavnega angleškega
keramika, ki je v
proizvodnjo uvedel
nov material, namreč
beloprsteno keramiko,
je pri plitvem reliefnem
okrasju vodila rimska
portlanska vaza.

Trikotna skleda s pokrovom
zadnja četrtina 18., začetek
19. stoletja, Ljubljana, tovarna
beloprstene keramike Žige
Zoisa, glazirana beloprstena
keramika, v. 16,4 cm, nakup
leta 1940, inv. št. N 8740

Trikotne oblike sklede
danes ne uporabljamo
več, popolnoma so jih
izpodrinile okrogle
ali ovalne. V poznem
osemnajstem in zgodnjem
devetnajstem stoletju pa
je bila takšna oblika zelo
priljubljena. K nam je prišla
iz Anglije.
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Herkul in Venera
1817−1825, Ljubljana, tovarna
beloprstene keramike bratov
Wasser, glazirana beloprstena
keramika, v. 57 cm, dar leta 1832,
inv. št. N 17676-7

Figurini sta del večje
kompozicije, najbrž namenjene
za katero od industrijsko-obrtnih
razstav. Predstavljata vrhunsko
kvaliteto oblikovanja beloprstene
keramike na Slovenskem.
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Taburet
okrog 1880, Liboje pri
Celju, keramična tovarna
bratov Schütz, beloprstena
keramika, ulita v reliefni
kalup in bosirana, poslikana z
barvnimi glazurami,
v. 39,5 cm, inv. št. N 8347

Prenosni stolček kaže
mojstrstvo libojskih
keramikov, ki so imeli za
svoje glazure monopol
v okviru celotne AvstroOgrske. Okrasni motivi pa
tudi poslikava z barvnimi
glazurami so nastali pod
vplivom britanske tovarne
Minton.

Glava Turka
1893, Ljubljana, pečarstvo
Avgust Drelse, lončenina,
ročno modelirana in
poslikana, v. 35 cm, nakup leta
1944, inv. št. N 11691

Znano ljubljansko pečarstvo
je poleg sobnih peči v
secesijskem slogu izdelovalo
tudi druge predmete. Na
proslavi obletnice zmage v
bitki pri Sisku leta 1893 so
udeleženci nosili na palicah
nataknjene glave Turkov,
ki so večinoma doživele
žalosten konec, podobno
kot Turki v resnični bitki.
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Žara
pred 1908, Nymphenburg,
München, poslikan in
glaziran porcelan, v. 26 cm,
dar leta 1908, inv. št.
N 12947

Žaro (najpogosteje so bile
namenjene za okras na
polici nad kaminom in
so stale v parih) v slogu
secesije je Deželni muzej
pridobil z veliko donacijo
avstrijske države leta 1908.
Njen namen je bil vzgoja
občinstva, tudi obrtnikov, v
dobrem oblikovanju.
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Skodelica in ročka (del servisa za kavo in čaj)
okrog 1910, Dunaj, keramična delavnica Josef Böck, model Jutta Sika in Therese Trethahn,
Wiener Werkstätte, porcelan, oblikovan v kalupu, transferni tisk, ročka v. 19 cm, nakup leta
1992, inv. št. N 14541

Dunajske delavnice so bile v tem delu Evrope vodilne po inovativnosti in nosilke
oblikovanja v slogu secesije in kasneje art dekoja. Med sodelavci je bila tudi vrsta
oblikovalcev iz Slovenije.
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Vaza
okrog 1940, Ljubljana, Dekor,
osnutek Jože Karlovšek,
glazirana terakota, poslikava z
emajlnimi barvami, v. 19 cm,
inv. št. N 11091

Vaza s folklornimi motivi
sodi v okvir slogovnega
gibanja art deko, ki je tudi s
folklornimi vzorci sprožila
novo modo v oblikovanju.
Tovarna keramike Dekor
je delovala okrog petdeset
let, pri načrtovanju in
okraševanju so sodelovali
znani slovenski umetniki.

Namizni servis Forma 2000
(skleda s pokrovom, skleda,
ovalen pladenj, plitvi, globoki
in desertni krožniki)
1954, Raymond Loewy za
Rosenthal, Nemčija, glaziran
porcelan s pretiskom, pr. sklede
23,4 cm, inv. št. N 14414–35

Raymond Loewy je
eden najpomembnejših
ameriških oblikovalcev v
aerodinamičnem slogu.
Oblikoval je lokomotive,
logotip Shella, škatlico
za cigarete Lucky Strike,
avtomobile, notranjost
vesoljske postaje Skylab
in še mnogo drugega, tudi
namizno posodo.
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Leda
1964, Karel Zelenko,
Ljubljana, glazirana žgana
glina, nadglazurna poslikava,
pr. 26,7 cm, inv. št. N 23655

Slikar Karel Zelenko je eden
najvidnejših slovenskih
modernističnih keramikov.
Je eden prvih, ki so uspeli
utemeljiti keramiko kot
drugim enakovredni likovni
material.
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Tetrapak
1984, Tomaž Kržišnik, Ljubljana,
modelirana, engobirana,
poslikana in glazirana lončenina,
v. 20 cm, inv. št. N 23669

Tomaž Kržišnik je eden
pomembnejših slovenskih
oblikovalcev, pri katerih zaseda
vidno mesto tudi oblikovanje
keramike. Zelo poznane so
na primer njegove inovativne
sobne peči za podjetje Pionir
Novo mesto.
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KOVINA
V slovenskih krajih že od pradavnine rudarimo in predelujemo kovine, v
povezavi z drugimi tovrstnimi evropskimi središči. Ker kovine dobro kljubujejo zobu časa, se je do danes ohranilo razmeroma veliko predmetov iz
železa, bakra, medenine, srebra, kositra in različnih zlitin. V muzeju je od
srednjega veka do dvajsetega stoletja precej predmetov, povezanih s cerkvenim obredjem in umetnostjo, npr. zvonovi, križi in posodje, predvsem pa
množica vsakdanjih hišnih potrebščin – jedilno in pivsko posodje in pribor,
ključi, ključavnice in drugo pohištveno okovje, ograje, nagrobni križi, blagajne, raznovrstno hišno orodje, svetila in dekorativni izdelki. V habsburškem cesarstvu so se kovinske obrti v okviru cehov razcvetele ob vstopu v
osemnajsto stoletje in se zdržno razvijale, ponekod tudi v moderna industrijska podjetja. V muzeju ohranjeni predmeti večinoma izvirajo iz doma-
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čih fužinarskih, kovaških, ključavničarskih, kositrarskih,
pasarskih in srebrarskih delavnic v Železnikih, Kropi, na
Dvoru pri Žužemberku, v Škofji Loki, Ljubljani, Mariboru
in drugje, pa tudi iz drugih srednjeevropskih središč, na
Štajerskem, Tirolskem, v Zgornji Avstriji, v južni Nemčiji,
na Slovaškem. Muzej je že od začetka spodbujal domače
obrtnike in tovarnarje, naj darujejo svoje vzorčne izdelke.
Na ta način je pridobil izdelke umetniškega liva železolivarne Dvor pri Žužemberku takoj po drugi notranjeavstrijski industrijski in obrtni razstavi v Gradcu leta 1841, ko jih
je kupil tudi cesar.

2. nadstropje
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Cerkveni zvon
prva četrtina 14. stoletja,
mojster Jakob, Benetke, ulit
bron, v. 49 cm, t. 30 kg, prevzem
leta 1917 iz p.c. sv. Ciprijana v
istrskem Motovunu,
inv. št. N 4366

Značilno vitki gotski zvon
je ulil eden prvih po imenu
znanih beneških zvonarjev
in sodi med najstarejše
ohranjene pri nas. V preteklih
stoletjih so oblasti v času vojn
pogosto pobirale zvonove za
prelitje v topove. Zadnjič se je
to zgodilo med prvo svetovno
vojno, vendar so najstarejšim
prizanesli in jih spravili v
muzej.

Skleda
prva polovica 16. stoletja,
renesansa, južna Nemčija,
tolčena in cizelirana
medeninasta pločevina,
pr. 42,5 cm, dar leta1847,
inv. št. 553

V petnajstem in šestnajstem
stoletju je bila južna Nemčija
najpomembnejše središče
velikoserijskega izdelovanja
tovrstnih posod za vso
Evropo. Uporabljale so se
pri krščevanju, skupaj s
kotličkom za vodo pa tudi pri
obrednem in v premožnejših
gospodinjstvih vsakdanjem
umivanju rok. Pogosto je dno
krasil figuralni motiv Adama
in Eve ob drevesu spoznanja,
obkrožen z nemškim
napisom; v našem primeru
gre za vzklik Bog, pomagaj
iz stiske.
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Mašni kelih
sredina 16. stoletja, gotika,
pozlačena tolčena in gravirana
bakrena in srebrna pločevina,
pozneje dodan zelen emajl,
v. 18 cm, inv. št. 14383

Cerkveni kelih ohranja
poznogotsko obrisno
linijo s šestlistno nogo,
poligonalnim steblom,
nodusom in gladko lijakasto
kupo. Pod nodusom in nad
njim sta imeni svetnikov
Janeza in Petra. Upodobitev
Križanja in rastlinski okras,
gravirana po grafičnih
predlogah, že govorita z
renesančnim slogovnim
jezikom.

VODNIK PO METELKOVI KOVINA

92

Vratna ključavnica
prva polovica 17. stoletja, renesansa,
južna Nemčija, kovano železo, predrta in
gravirana medenina, d. 46 cm,
inv. št. N 35686

Ključavničarji so izdelovali tudi
tehnološko najnaprednejše in
zapletene mehanizme ter po lepoti
oblik in okrasa, posnetega po grafičnih
predlogah, tekmovali z zlatarji. Ta
sijajna ključavnica ima kar pet ravnih
zaskočnih zapahov, štirje se odpirajo
s ključem, srednji pa s kljuko. Kapelni
vložek ima značilno kupolasto obliko
in zapleten sistem vodil. Ustrezno
kvalitetno je izdelano tudi plosko
renesančno vitičevje z obraznimi in
živalskimi groteskami.
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Sodniška palica
1642, barok, Žužemberk,
ulita medenina, d. 40 cm, dar
leta 1906, inv. št. N 18951

Balustrsko oblikovano
sodniško žezlo s popkastim
glavičem je znamenje
trškega sodstva in simbol
krajevne samouprave. Nanj
so prisegali novi sodniki,
prisedniki in novo sprejeti
tržani. Reliefni napis
priča, da ga je uporabljal
žužemberški sodnik Gregor
Bukovec.

Ljubljanska mestna ključa
sredina 17. stoletja, zgodnji
barok, Ljubljana, pozlačena
medenina, d. 14,4 cm in 12
cm, inv. št. N 17785 in N
17786

Obredna ključa ljubljan
skega magistrata sta bila
uporabljena pri dednem
poklonu kranjskih deželnih
stanov cesarju Ferdinan
du III. leta 1651. Vladar je
meščanom prisegel, da bo
varoval podeljene deželne
in mestne pravice. Meščani
pa so mu prisegli zvestobo
tudi s simbolično predajo
ključev, ki sta imela takrat
značilni votli telesi in bradi s
križnimi zarezami.
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Kupa z novci
18. stoletje, delno pozlačeno srebro, srebrni in pozlačeni novci, dar leta
1832, v. 10,5 cm, inv. št. 408

V steno valjaste noge je vdelanih sedem, v začetku sedemnajstega
stoletja skovanih trojnih grošev poljskega kralja Zigmunda III.
Vase in en madžarski groš. Dno predstavlja pozlačena medalja z
letnico 1633 in s podobo Zigmundovega strica Gustava Adolfa
Velikega Švedskega. Kupa je spomin na desetletja, ki so minevala v
vojnah za evropske prestole, začinjenih s katoliško-protestantskimi
nasprotovanji, najprej znotraj švedske dinastije Vasa, pozneje pa
še v Tridesetletni vojni, pri čemer so bili zelo aktivni tudi avstrijski
Habsburžani. Majhna graška srebrna repunca za starejša dela je bila
dodana v času prisilnih oddaj dragih kovin v avstrijsko-francoskih
vojnah v letih 1806 in 7.
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Pohištveno okovje – ščitek za
obročast ročaj
18. stoletje, barok, Škofja
Loka, pokositrena debela
železna pločevina, izrezana in
reliefno tolčena, v. 15 cm, dar
leta 1903, inv. št. N 7055

Baročno shrambno pohištvo
je ponavadi okrašeno z
okovjem v obliki zavitih
akantovih listov. Zbiralec
Ladislav Beneš je muzeju
daroval izdelke in šeststo
papirnih predlog znane
škofjeloške ključavničarske
družine Jesenko.

Ročka z navojnim pokrovom
sredina 18. stoletja, barok,
Franc Ableitner, Ljubljana,
kositer, v. 22 cm, nakup leta
1932 na gradu Turn pri
Velenju, inv. št. N 6633

Tovrstne ročke so bile
ponos prazničnih kmečkih
miz. Ker je v njih pijača
ostajala hladna, so jih
jemali tudi na delo na polju.
Šestrobo ročko z lastniškim
monogramom AM in z
ročajem s hermami je izdelal
Franc Ableitner, prišlek z
Dunaja, ki se je v Ljubljani
pridružil razvitemu
kositrarskemu cehu s
sedežem v Celovcu.
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Jušnik
sredina 18. stoletja, barok, Štajerska (Gradec)?, valovita
rebra, kositer, v. 28 cm, nakup leta 1955, inv. št. N 6282

Na meščanskih in plemiških jedilnih mizah je
med šestnajstim in osemnajstim stoletjem poleg
keramičnega prevladovalo kositrno posodje kot cenejša
različica srebrnega in porcelanastega. Elegantni ovalni,
z rebri okrašeni jušnik ima na dnu vtisnjene tri značke:
petlistni cvet s krono za čistino kositra in mojstrski z
začetnicama FL oziroma dvakrat HH.
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Modelčki za pecivo in
marcipan
druga polovica 18. stoletja,
barok, kositer, v. 5,5–10,5
cm, nakup leta 1910 oziroma
1960, inv. št. N 6308, 6315
in 6316

Za pripravo slavnostnih
slaščic so v gosposki kuhinji
uporabljali tudi kositrne
modelčke, ki jih je bilo
mogoče razpreti. Posebej
priljubljen okras miz sta
bila v stožce zložena pecivo
in marcipan v obliki sadja
(zlasti iz toplih krajev fige,
ananasi in grozdje).

Grelec za posteljo
18. stoletje, izrezan baker, les,
v. 10 cm, inv. št. N 7035

Na dolg paličast ročaj je
pritrjena posoda z okrasno
predrtim pokrovom z
motivom vzpenjajočega se
leva. V časih, ko so odprti
kamini in lončene peči le
za silo ogrevali prostore,
so postelje pred počitkom
segreli z grelci, napolnjenimi
z žerjavico.

VODNIK PO METELKOVI KOVINA

98

Standardizirane terezijanske mere
1756, Joseph Franz, Dunaj, medenina,
baker, kocka v. 35 cm, dar ljubljanskega
magistrata leta 1873, inv. št. N 6819

Po naročilu cesarice Marije Terezije je
dunajski profesor Franz izdelal zbirko
standardiziranih votlih in dolžinskih
mer ter uteži, katerih natančni posnetki
so bili odtlej na voljo v vseh avstrijskih
deželnih prestolnicah: dunajski klaftra,
čevelj, mernik, vedro, bokal, kvarantal,
stot, funt in tudi njihove polovice in
četrtinke. Po letu 1871, ko je bil v državi
uveden decimalni metrski sistem, je
bila garnitura prestolnice Kranjske,
Ljubljane, predana muzeju.
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Skodelici
druga polovica 18. stoletja,
Španja dolina na Slovaškem,
granuliran in delno pozlačen
baker, srebro, dar leta 1824,
v. 5 cm, inv. št. N 19959

V habsburški monarhiji
je bilo rudarjenje temelj
gospodarstva. V poklicnem
ponosu se je razvila vrsta
običajev in značilnih
simbolnih predmetov. Par
bakrenih skodelic, ki sta
se lahko staknili v jajčasto
obliko, je bil znan rudarski
spominek. V eni na stebričku
sedi drobna figura rudarčka z
izpiralnim pladnjem v rokah.
Na zunanjih nahrapanih
stenah so v venčnih kartušah
izpisani po trije pregovori.
Kupa za slaščice s pokrovom
okrog 1810, klasicizem,
Johann Köchl, Ljubljana,
tolčeno srebro, v. 22 cm,
nakup leta 1982, inv. št. N
34046

Z motivom vinske trte
okrašena kupa z zankastima
ročajema in pokrovom
izžareva eleganco
umetnostnega sloga, ki je po
odkritju Pompejev obudil
sijaj starorimskega imperija.
Za cesarja se je oklical tudi
francoski vladar Napoleon
in v svoje cesarstvo za kratek
čas okrog leta 1810 pod
imenom Ilirske province
pritegnil tudi naše kraje.
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Kipec savojskega cestnega
prodajalca podganjega
strupa in lovca na glodalce
okrog 1840, broncirano
lito železo, v. 22 cm, dar
železolivarne Dvor pri
Žužemberku leta 1842,
inv. št. N 4871

Slikovita upodobitev
pripadnika preprostega
ljudstva je bila uporabna
tudi kot obešalnik za nakit.
Za livarno Devaranne v
Berlinu jo je okrog leta 1840
po francoski jedkanici J. P.
Norblina de La Gourdaina
modeliral kipar Johann
G.W. Kratzenberger. V svoj
proizvodni program jo je
sprejela tudi livarna kneza
Karla Viljema Turjaškega in
na drugi notranjeavstrijski
industrijski in obrtni
razstavi v Gradcu leta 1841
zanjo in za še druge izdelke
umetniškega liva dobila
najvišje priznanje.
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Tobačnica
sredina 19. stoletja, historizem
– novi rokoko, tolčena in
gravirana srebrna in delno
pozlačena pločevina, d. 8 cm,
inv. št. N 2708

Razgibana valovita oblika
tobačnice in gravirani
rokokojski okras, združen
s prvovrstno izdelavo za
zdaj še neznanega srebrarja
MK (ali MR), ustreza
značkama z letnico 1846.
Nemško posvetilo izdaja, da
je tobačnico neka Ema leta
1871 namenila v spomin
neznanemu kadilcu.

Spominska kupa
okrog 1860, historizem – nova
gotika, tolčena, cizelirana in
gravirana srebrna in delno
pozlačena pločevina, v. 16 cm,
dar leta 1909, inv. št. 6989

Poznejši pravnik in
gledališčnik Josip Stare je
v šestdesetih letih skupaj
s poznejšima politikom
Franom Šukljetom in
literarnim zgodovinarjem
Franom Levcem obiskoval
ljubljansko klasično
gimnazijo. Muzeju je
daroval kupo, ki so jo
bili hvaležni dijaki leta
1864 namenili svojemu
profesorju klasičnih jezikov,
slovenščine in telovadbe
Čehu Ivanu Vavrůju.
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Svečniki
okrog 1900, secesija, Albert in Max Samassa, Ljubljana, ulita
medenina, v. 26 oziroma 22,5 cm, večji pridobitev leta 1971,
par manjših nakup leta 1988 (z nalepko Ivan Jager 1921),
inv. št. N 4887 in 21172ab

Elegantni vitki hišni svečniki pričajo o prvovrstnosti
ljubljanske livarne družine Samassa, ki je z zvonovi in drugimi
ulitimi izdelki vse devetnajsto stoletje zalagala ne samo
vso Avstro-Ogrsko, ampak tudi daljnoazijske naročnike.
Večinoma po slogu historistične, nekaj pa tudi najsodobnejše
secesijske predmete za gospodinjsko in cerkveno rabo so
oblikovali priznani dunajski, münchenski in graški arhitekti.
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Vrček za pivo
okrog 1900, secesija,
reliefno ulito steklo,
posrebren kositer,
Württemburška kovinska
tovarna, Geislingen,
Nemčija, v. 30 cm, nakup
leta 1985, inv. št. 20975

Zračne, lahkotne in
svetle secesijske linije in
forme okovanega okrasa
valjastega kozarca z
lastniškim monogramom
JR so nastale pod
vodstvom Alberta
Mayerja v umetniškem
ateljeju globalno največje
tovarne tovrstnih
izdelkov na prelomu
stoletja (oznaka serija
265).

OROŽJE IN OKLEPI
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Zbiranje orožja in vojaške opreme ima zelo dolgo tradicijo, zato
ne preseneča, da uživa prestižno mesto tudi v muzealstvu. Da
na Slovenskem ni bilo nič drugače, zgovorno dokazuje dejstvo,
da je bilo prav orožje tista zvrst, s katero so v ljubljanskem Deželnem muzeju v osemdesetih letih devetnajstega stoletja začeli
sestavljati inventarni popis muzejskega fonda. Po številu, še bolj
pa po pestrosti in kakovosti primerkov je zbirka orožja Narodnega muzeja Slovenije najpomembnejša v državi. Za to se imamo
zahvaliti zlasti načrtnemu delu zgodnejših generacij muzejskih
delavcev v devetnajstem in prvi polovici dvajsetega stoletja. V
tem času je muzej pridobil veliko gradiva z arheološkimi najdbami, med katerimi je posebej številčno zastopano orožje iz struge
Ljubljanice, pa tudi z donacijami ali volili. Med obema vojnama
je k nadaljnjemu razvoju prispevala pogumna zbiralna politika,
saj je muzejskim sodelavcem uspelo zagotoviti sredstva za si
stematične odkupe večjih zasebnih zbirk. Ključna obogatitev za
fond poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega orožja je bil
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odkup velike, v celoti zelo kakovostne zbirke barona Kometra z gradu Pukštajn leta 1931. V petdesetih letih je muzej s prevzemi pridobil precej novejšega, zlasti vojaškega
strelnega orožja iz časa Avstro-Ogrske in obeh svetovnih
vojn. To gradivo smo poleti 2011 zaokrožili s pomembno
pridobitvijo reprezentativnih primerkov pehotne oborožitve in pripadajoče opreme iz odpisanih sredstev Slovenske
vojske. Izbor predmetov na stalni postavitvi omogoča vsaj
površen pregled nad sicer veliko obsežnejšo zbirko orožja,
katere glavnina zaradi prostorskih omejitev ostaja v depoju. Kronološko zajema obdobje od poznega srednjega
veka do konca dvajsetega stoletja. Med gradivom izstopa
več zaokroženih skupin: bodala, sablje, meči in orožje na
drogu, zaščitna oprema, starejše in novejše strelno orožje.
Omeniti pa velja tudi bogato zbirko turškega oziroma balkanskega orožja ter primerkov neevropskih kultur Bližnjega vzhoda, Indije, Japonske in Afrike.

2. nadstropje
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Naličnik šlema
pozno 14. stoletje, južna
Nemčija (?), železo, d. 23 cm,
inv. št. N 4594

Redek primerek
preklopnega naličnika,
ki je bil v drugi polovici
štirinajstega stoletja zelo
priljubljen zlasti v srednji
Evropi. Prvotno je pripadal
veliki kotlasti avbi nemškega
tipa. Z izbočenim gobcem
in ozkimi režami je dobro
zaščitil obraz, a na račun
zmanjšane vidljivosti in
oteženega dihanja. Zato
je bil na zgornjem delu
opremljen s premičnim
nastavkom, da ga je
bilo mogoče v sili hitro
odstraniti s šlema.
Meč
zgodnje 15. stoletje, železo,
medenina, d. 115,9 cm, najdba
iz struge Ljubljanice,
inv. št. N 4516

Struga Ljubljanice se uvršča
med najpomembnejša
arheološka najdišča v
Evropi. V vrsti dragocenih
najdb je tudi skupina dobro
ohranjenih srednjeveških
mečev. Dolgi dvorezni
meč z ravnim branikom,
katerega kraki so predrti
v obliki grškega križa, je
izjemen dokaz obrtnega
znanja poznosrednjeveških
mojstrov.
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Verižna srajca
pozno 15. stoletje, južna
Nemčija, železo, v. 128 cm,
nakup iz zbirke barona
Kometra na gradu Pukštajn
leta 1931, inv. št. N 4587

Odlično ohranjena verižna
srajca je v celoti izdelana iz
kovičenih železnih obročkov
dveh različnih velikosti.
Tisti na spodnjem robu krila
in rokavih so precej tanjši
od obročkov na trupu in
ovratniku. Zato srajca tehta
le 6,7 kg in uporabnika ni
ovirala pri gibanju, vseeno
pa je zagotavljala odlično
zaščito vitalnih delov telesa
pred sečnim orožjem.

Peresni buzdovan
pozno 15. stoletje, južna
Nemčija, železo, les, d. 62 cm,
inv. št. N 32544

V poznem srednjem
veku se je razširila vrsta
specializiranih orožij,
namenjenih boju proti težko
oklepljenim nasprotnikom.
»Gotski« buzdovan z
navpično nanizanimi
zašiljenimi peresi je bil
pretanjeno izdelano,
elegantno orožje z maso
le okrog enega kilograma.
Z njim je bilo mogoče
onesposobiti tudi najbolje
zaščitenega bojevnika.
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Ploščni oklep
trideseta leta 16. stoletja,
Nürnberg, Nemčija,
delavnica Valentina
Siebenbürgerja, železo,
medenina, usnje, prsna
plošča v. 54,5 cm, nakup iz
zbirke barona Kometra na
gradu Pukštajn leta1931,
inv. št. N 35361

Edini pravi, tako rekoč v
celoti ohranjen »viteški«
oklep v lasti slovenskih
muzejev izvira iz zbirke
barona Kometra. Tehnično
dovršen ploščni oklep v
maksimiljanskem slogu
z narebreno površino je
eden zgodnejših izdelkov
slovitega nürnberškega
mojstra Valentina
Siebenbürgerja (okrog
1510–1564). Pokriva vse
telo, kot kaže kljukasti
nastavek za kopje pri
desni podpazduhi, pa je
bil namenjen težkemu
konjeniku.
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Bodalo
sredina 16. stoletja, železo,
d. 37,2 cm, najdba iz struge
Ljubljanice, inv. št. N 35034

V zbirki hranimo okrog
trideset zgodnjenovoveških
bodal, najstarejši in
najdragocenejši primerki
pa izvirajo iz reke
Ljubljanice. Bodala tega
tipa so bila razširjena
zlasti med najemniškimi
vojaki. Prepoznamo jih po
umetelno oblikovanem
ročaju in dolgem,
simetričnem dvoreznem
rezilu z izrazitim sredinskim
grebenom.

Par pištol s kolesnim mehanizmom
1571, južna Nemčija, železo, les, roževina, d. 68,6/68,8
cm, kal. 10,8/11 mm, nakup iz zbirke barona Kometra na
gradu Pukštajn leta 1931, inv. št. N 5187/1, 2

Dolgocevne pištole s kolesnim netilnim mehanizmom
so bile tehnično zapleten in drag izdelek. Sredi
šestnajstega stoletja so se razširile med težko konjenico
in so v tej vlogi postopoma izpodrinile konjeniško
kopje, saj so lahko od blizu prebile tudi kakovosten
ploščni oklep. Običajno so jih nosili v parih, vendar ne
za pasom, temveč obešene v sedelnih tokih.
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Helebarda
pozno 16. stoletje, Waldneukirchen, Gornja Avstrija, delavnica Petra Schreckeisna,
železo, les, d. 262 cm, nakup iz zbirke barona Kometra na gradu Pukštajn leta 1931,
inv. št. N 32139

Helebarda je bila zelo učinkovito, vsestransko pehotno orožje na drogu. V času
turških vojn so jih začeli množično izdelovati v specializiranih obratih v Avstriji in
na zgornjem Štajerskem. Delavnica Petra Schreckeisna je zaslovela prav s kovanjem
helebard. S svojimi izdelki je zalagala veliko deželno orožarno v Gradcu, pa tudi
obmejne vojaške postojanke na Slovenskem in v Vojni krajini.

Dvoročni meč
pozno 16. stoletje, Passau, Nemčija, železo, les, usnje, tkanina, d. 161,5 cm, pridobljeno
od občine Škofja Loka leta 1839, inv. št. N 35379

Veliki dvoročniki so pomenili skrajno stopnjo razvoja poznosrednjeveškega
dolgega meča. Njihova rezila so bila pogosto valovito oblikovana in opremljena z
dvema rogljema za pariranje nasprotnikovih udarcev. Orožje tako velikih dimenzij
je zahtevalo posebno spretnost, zato je bila z njim oborožena elita najemniških
pešakov. V drugi polovici šestnajstega stoletja so dvoročni meči postopoma izgubili
uporabno vlogo in postali predvsem ceremonialno orožje.

111

Ploščni oklep
prva polovica 17. stoletja, železo, usnje, prsna plošča v. 43,4 cm,
nakup iz zbirke barona Kometra na gradu Pukštajn leta 1931, inv. št. N 17776

Ploščni oklep, po vsej površini bogato okrašen z jedkanimi vojaškimi motivi, je nastal pozno,
v zadnjih desetletjih pred dokončnim zatonom okleparske umetnosti. Morda je bil zamišljen
kot »polovični« oklep, ki je spodnje ude puščal odkrite, mogoče pa je imel prvotno tudi nožne
ščitnike, le da se niso ohranili. Po vsej verjetnosti ga niso nikoli nosili v boju na življenje in
smrt, temveč le kot del plemiške noše ob slovesnih priložnostih ali na turnirskih igrah.
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Puška s kolesnim mehanizmom
1630, južna Nemčija, železo, medenina,
roževina, les, d. 102 cm, kal. 14,8 mm,
inv. št. N 19802

Meč
okrog 1660, Solingen, Nemčija, delavnica
družine Wundes, železo, les, d. 99,5 cm,
nakup leta 1940, inv. št. N 34398

Luksuzne risanice s kolesnim netilnim
mehanizmom so bile glavno lovsko orožje
zgodnjenovoveške družbene elite. Po
svojih zmogljivostih so daleč prekašale
cenene vojaške muškete z gladko cevjo,
pogosto pa so bile opremljene tudi
z natančnim merkom in občutljivim
sprožilcem. Zaradi visoke cene so si jih
lahko privoščili le petični kupci.

Na pragu baročne dobe je okraševanje orožja
v Evropi doseglo vrhunec. Z graviranjem,
tavširanjem, jedkanjem in pozlato polepšani
meči so postali obvezen modni dodatek
premožnega plemiča ali meščana. Dejanski
vojaški uporabi namenjeno orožje, kot je
tu predstavljeni meč solingenskega mojstra
Wundesa, pa je ostajalo veliko bolj preprosto
in praktično.
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Dvocevna pištola
druga polovica 18. stoletja, Ljubljana, delavnica
W. Schläfferja, železo, les, d. 34,3 cm, kal. 13,2
mm, inv. št. N 7756

Častniški palaš francoske težke konjenice
začetek 19. stoletja, Cesarska manufaktura
Klingenthal, Francija, železo, medenina, les,
usnje, d. 101,5 cm, inv. št. N 31993

Na Slovenskem ni bilo velikih, mednarodno
prepoznavnih orožarskih obratov. Naši
predniki so večino vojaške opreme uvozili iz
bližnjih obrtnih središč južnonemških dežel
in severne Italije, ki so slovela po vsej Evropi.
Vendar pa je tudi v našem prostoru obstajala
vrsta manjših orožarskih delavnic. Dvocevno
pištolo kremenjačo je izdelal ljubljanski
puškar W. Schläffer.

Vihre napoleonskih vojn slovenskemu
prostoru niso prizanesle, za njimi pa so
ostali raznovrstni materialni sledovi.
Alzaško orožarsko središče Klingenthal
je s hladnim orožjem oskrbovalo Napole
onovo armado in njene zaveznike. V
klingenthalskih obratih je nastal tudi dolg
enorezni meč – palaš, ki je nekoč visel za
pasom častnika francoskih kirasirjev.
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Jatagan
18.–19. stoletje, Balkan, Osmansko
cesarstvo, železo, srebro,
medenina, poldragi kamni,
d. 70,6 cm, inv. št. N 31072

Jatagan je dolg nož z naprej
ukrivljenim enoreznim rezilom
in zlahka prepoznavnim
ročajem, ki je po navadi izdelan
iz goveje kosti. Na Balkanu
je bil vse do konca osmanske
vladavine, pa tudi še desetletja
potem, sestavni del moške noše.
Na pogled eksotično, izdatno
okrašeno orožje iz balkanskih
dežel je začelo v naše kraje
pritekati zlasti po avstro-ogrski
okupaciji Bosne leta 1878, sprva
z vojnim plenom, pozneje pa vse
bolj v okviru živahne trgovine s
starinami.
Pištola poprnica
štirideseta leta 19. stoletja, Liège, Belgija, delavnica G. Marietteja, železo,
ebenovina, d. 19,2 cm, kal. .44, nakup leta 1912, inv. št. N 4832

V tridesetih letih 19. stoletja je izdelava pravih revolverjev še
presegala tehnološke zmogljivosti puškarskih delavnic. Zato pa
se je v tem času pojavila primitivnejša zvrst večstrelnih pištol
prednjač s po več koncentrično razporejenimi cevmi. Petstrelna
poprnica iz delavnice znanega belgijskega puškarja Marietteja
je izbrana predstavnica svojega razreda. Opremljena je s petimi
velikokalibrskimi cevmi, izdelanimi iz damasciranega jekla.

115

Oklep go mai do
obdobje Edo (19. stoletje?), Japonska, železo, medenina, lak, usnje, pletena vrvica, svila, prsna
plošča v. 41 cm, nakup leta1961, inv. št. N 35061

V pestri zbirki orožja neevropskih kultur hranimo več primerkov samurajske oborožitve:
čelado, kopje, ducat dolgih in kratkih mečev, najvidnejše mesto pa zavzema skoraj v celoti
ohranjeni oklep v slogu go mai do. Sestavljen je iz črno lakiranih železnih plošč z lamelnimi
ramenskimi ščitniki. Dopolnjujejo ga hlače in rokava, prekriti z verižnino ter kovinskimi
ploščicami.
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Repetirna zračna puška
prva polovica 19. stoletja, Dunaj, delavnica Johanna Contrinerja,
železo, medenina, les, d. 83 cm, kal. 10,6 mm, nakup 1977,
inv. št. N 22661

Tirolski mojster Girandoni je konec sedemdesetih let
osemnajstega stoletja izumil zelo učinkovito zračno puško, s
katero je bilo mogoče izstreliti tudi po dvajset smrtonosnih
krogel v minuti. Čeprav je bilo novo orožje preobčutljivo za
splošno vojaško uporabo, pa so avstrijski puškarji še več desetletij
kopirali Girandonijevo zasnovo in za petične kupce izdelovali
večstrelne lovske ali športne zračne puške velike moči.
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Športna puška
konec 19. stoletja, Maribor, delavnica
Ivana Erharta, železo, les, medenina,
d. 111 cm, kal. 9,3 mm, inv. št. N 17906

Revolver M 1898 Rast-Gasser
začetek 20. stoletja, Dunaj, tovarna Leopolda
Gasserja, železo, les, d. 22,5 cm, kal. 8 mm,
inv. št. N 4641

Strelstvo je šport z morda najdaljšim
kontinuiranim izročilom na Slovenskem,
ki sega vsaj v zgodnje šestnajsto stoletje.
Posebej priljubljeno je bilo v zadnjem
obdobju habsburške vladavine. Iz tega
časa izvira vrsta športnih pušk v naši
zbirki. Med najbolj kakovostnimi je
izdelek cesarsko-kraljevega dvornega
puškarskega mojstra Ivana (Johanna)
Erharta iz Maribora: predelana, okusno
okrašena vojaška puška sistema Werndl z
dioptrskim merkom in športnim kopitom.

Čeprav je težišče naše zbiralne politike
usmerjeno predvsem na starejša
zgodovinska obdobja, hranimo tudi
precejšnjo količino orožja iz druge
polovice devetnajstega in iz dvajsetega
stoletja. Posebej celovito je zastopana
oborožitev avstrijske oziroma avstroogrske armade. Model 1898 je bil zadnji
klasični vojaški revolver habsburške
monarhije.
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SEDEŽNO
Slučaj je nanesel, da sta prva kosa sedežnega pohištva v naš muzej prišla
iz Afrike: okrog leta 1850 je nizka sedeža plemenskih poglavarjev daroval
misijonar Ignacij Knoblehar. V donaciji deželnega svetnika in zgodovinarja
Josipa Pfeiferja ob koncu devetnajstega stoletja je bil še en simboličen kos,
prestol, ki so ga uporabili pri poklonitvi notranjeavstrijskemu nadvojvodi
Karlu v Ljubljani leta 1564. Največ pohištva je prišlo v muzejsko zbirko med
vojnama z dražb inventarjev domačih graščin, predvsem vrsta sedežnih garnitur iz osemnajstega in devetnajstega stoletja. Takoj po drugi svetovni vojni
so se drugim zaplenjenim starinam pridružile sedežne garniture v bidermajerskem in historističnem slogu. Načrtno pridobivanje po vključujočih kriterijih se je intenziviralo v zadnjih tridesetih letih, ko zbirko izpopolnjujemo
tako s tipičnimi kot tudi z izjemnimi posameznimi kosi in garniturami, in
sicer s poudarkom na dvajsetem stoletju. V zbirko uvrščamo prvotno opre-
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POHIŠTVO
mo iz javnih zgradb, npr. našega muzeja, deželnega dvorca,
republiške skupščine, sekretariata za zunanje zadeve, ljubljanskega magistrata. V povezavi s specifičnimi raziskavami smo pridobili doma izdelano pohištvo iz krivljenega
lesa (Boucona na Prulah, Remca na Duplici pri Kamniku),
kovinsko in pleteno pohištvo. Zbiramo pohištvo po zasnovah domačih oblikovalcev (npr. Plečnika, Husa, Cvikla,
Kralja, Uršiča), izdelano v delavnicah šentviških in solkanskih mojstrov, v ljubljanskih podjetjih Naglas in Mathian
in drugih. Muzejska zbirka sedežnega pohištva razodeva
raznovrsten izbor lesa in drugih materialov ter tehnologij
izdelave, slogovne menjave in linearni razvoj udobja od
šestnajstega stoletja do danes.

1. nadstropje
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Stolček
16. stoletje, pozna gotika, z
dopolnitvami v 19. stoletju,
rezljan mehak les, v. 58 cm,
nakup leta 1932 iz zbirke
barona Kometra z gradu
Pukštajn, inv. št. N 3802

Poleg klopi so bili dolga
stoletja najbolj v rabi
stolčki brez naslonjal,
tri- in štirinožniki, pa tudi
taki s polnimi oporami. Za
pozni srednji vek na našem
stolčku govorijo spodrezava
v obliki gotskega trilista,
predrto krogovičje na
sedežni ploskvi in v alpskih
deželah domači motiv plitvo
rezljanih hrastovih listov.

Stol
prva polovica 17. stoletja,
renesansa, rezljana orehovina,
v. 112 cm, inv. št. N 7681

V domačih meščanskih
in plemiških inventarjih
srečujemo od sedemnajstega
stoletja vedno več stolov,
tudi v garniturah. Na
uporabnikov status v
družbi je poleg sorazmerne
velikosti jasno kazala višina
hrbtnega naslonjala. V
prvi polovici tega stoletja
so bili stoli okrašeni
še tipično renesančno,
gladki pravokotniki so bili
obrobljeni z rezbarijo, v tem
primeru s polžki.

121

Naslonjač
pozno 17. stoletje, zgodnji
barok, stružena orehovina,
usnje, v. 122 cm, nakup leta
1930 z gradu Turn pri Velenju,
inv. št. N 3780

Sedeži (in hrbtna naslonjala)
so pogosto oblazinjeni in
opeti s trpežnim usnjem,
ki je bilo priljubljeno tudi
za oblogo sten, za prte in
preproge. Janez Vajkard
Valvasor poroča, da so
rdeče in črno kordobansko
usnje, torej po španskem
vzoru, izdelovali v Tržiču.
Naslonjač ima še ravne
opore, naslonjali za roke
in mednožne vezi pa so že
močno valoviti in zaključeni
z voluto. Na sprednji vezi je
v sredini sternberški grb z
zvezdo.

Naslonjač
okrog 1700, barok, rezljana
orehovina, vzorčna tapiserija,
v. 132 cm, nakup leta 1930 z
gradu Turn pri Velenju, inv. št.
N 3777

Zgradba je baročno
razgibana, z nogami,
mednožnimi vezmi in
naslonjali za roke v obliki
črke S in z ločno sklenjenim
hrbtnim naslonjalom.
Za udobno sedenje je
poskrbelo na ogrodje
pritrjeno oblazinjenje, opeto
s tapiserijo z rožnatim
zelenim cvetličnim vzorcem
na svetli podlagi, varčno
sešito iz rabljenih kosov.
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Naslonjač
prva tretjina 18. stoletja, barok,
rezljan in pozlačen les, vzorčna
tapiserija, v. 117 cm, nakup leta
1930 z gradu Murska Sobota,
inv. št. N 3087

Za videz obilja je na baročnem
sedežnem pohištvu poskrbela
tudi pozlata. Veljaku namenjeni
naslonjač ima povsem
pozlačeno leseno ogrodje
s školjkasto rezbarijo in z
nogami, ki spominjajo na kozje.
Oblazinjena sedež in hrbet
sta opeta s tipično baročno
tapiserijo – t.i. verduro – s
krajino v več zelenih tonih in z
drevesnimi krošnjami, polnimi
listja.
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Naslonjač
sredina 18. stoletja, barok,
orehovina, sekundarno
oblazinjenje, v. 93 cm, nakup
leta 1930 z gradu Turn pri
Velenju, inv. št. N 3779

Z mehko valovitimi
baročnimi formami na
tem naslonjaču prideta
pod angleškim vplivom s
posredovanjem Benetk do
izraza naravna struktura
in topli medeno rjavo toni
samega lesa. Bogata oblačila
so narekovala spredaj
trapezasto razširjene sedeže
in od roba umaknjene opore
naslonjal za roke.

Stol
okrog 1780, klasicizem,
rezljan les, vzorčni činc,
v. 50 cm, inv. št. N 4991/1

Vitke, proti tlom zožane
noge in konstrukcijsko
pomembna vez v obliki
črke H nosijo usločeni
trapezasti sedež, ki je opet
z bombažnim platnom,
potiskanim s pisanim
cvetličnim vzorcem. Hrbtno
naslonjalo ima ravno tako
lahkotno obliko odprtega
medaljona z drobnim
rezljanim listovjem na
sredini.
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Naslonjač
začetek 19. stoletja, empir,
Dunaj?, orehov furnir,
intarzija, pozlačena medenina,
damast z rumenim vzorcem
na zeleni podlagi, v. 100 cm,
z gradu Podsmreka pri Višnji
gori, inv. št. N 4206

Reprezentančno veličastje
francoskega empira, ki
je spet priklicalo na dan
antične motive zmage, slave
in najvišje oblasti, vence
in krilate leve, se je po
Evropi širilo tudi s tiskanimi
predlogami.

Stol
okrog 1820, bidermajer,
orehov furnir, črna politura,
risba s tušem, sekundarno
oblazinjenje, v. 87 cm, nakup
leta 1929 z gradu Gornja
Radgona, inv. št. N 2915

Glavno mesto Dunaj je
v nasprotju z bahavim
empirom razvilo nov
preprost, a elegantni slog
bidermajer. Zdaj je prvič
s šelakom politirani les
zažarel v visokem sijaju.
Preprosti stoli z ravnimi,
rahlo zožanimi oporami
so imeli iz paličic različno
oblikovana polnila hrbtnih
naslonjal. Še vedno so bili
priljubljeni, zdaj s tušem
naslikani, antični motivi,
arabeske, cvetje in simbolne
figure.
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Stol
tretja četrtina 19. stoletja,
historizem, železo,
impregnirano platno, podjetje
Kitschelt, Dunaj?, v. 90 cm, iz
zapuščine pesnika in politika
Anastazija Zelenca (Antona
Aleksandra grofa Turjaškega)
leta 1910 z gradu Šrajbarski
turn, inv. št. N 4159

Doba železnic je prinesla
vseh vrst železne izdelke, od
sredine devetnajstega stoletja
naprej tudi sedežno pohištvo
iz ukrivljenih železnih palic,
trakov in cevi. Trpežne
garniture, kakršne del je
ta stol, so bile namenjene
posedanju napol na prostem,
na primer pod arkadami.
Z okrasnimi gumbi prešiti
globoko oblazinjeni sedeži in
hrbtna naslonjala so nudili
dodatno udobje.
Stol
okrog 1860, historizem - novi
rokoko, rezljan les, sekundarno
gumbasto oblazinjenje,
v. 102 cm, nakup garniture
leta 1996 iz zapuščine
umetnostnega zgodovinarja dr.
Izidorja Cankarja, inv. št.
N 12252/1

Strojna obdelava materialov je
v drugi polovici devetnajstega
stoletja omogočila v
meščanskih domovih
vedno več bogato okrašene
opreme, ki se je vzorovala po
preteklih umetnostnih slogih.
Sprejemnice so bile navadno
izdelane v novorokokojskem
slogu. Kanapeji, naslonjači,
stoli in mize so imeli neso
merno rokajsko rezbarijo in
valovite obrise.
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Naslonjač
okrog 1860−1870,
historizem - novi barok,
črno politiran in stružen les,
biserna matica, sekundarno
oblazinjenje, nakup leta 1972,
v. 97 cm, inv. št. N 5438

Naslonjač ima baročne
balustrsko stružene opore,
biserovinske vložke v
črnem lesu in klasicistično
medaljonsko hrbtno
naslonjalo. Izdelan je
udobno široko in nizko, da
bi bilo damam v tedanjih
modnih širokih krinolinah
čim bolj udobno.
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Stol
konec 19. stoletja, historizem
- staronemški slog (nova
renesansa), stružen les,
reliefno stisnjen karton, dar
leta 1969, v. 99 cm, inv. št.
N 5214/1

Po združitvi Nemčije leta
1871 je srednjo Evropo
preplavila moda opremljanja
v slogu nove nemške
renesanse. Naš stol je del
tako oblikovane jedilnice
s težkim rezljanim in
struženim pohištvom in
značilnimi groteskami in
arabeskami.
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Stol
1904, secesija, oblikoval
Jože Plečnik, izdelek podjetja
Ungethüm na Dunaju, lužen
les, sekundarno oblazinjenje,
nakup leta 2006, v. 90 cm,
inv. št. N 28104

Mladi Plečnik je tako kot
njegovi vrstniki arhitekti
Hoffmann, Moser in
Olbrich za premožne
dunajske naročnike
oblikoval moderno
pohištvo. Secesijski stol, ki
odseva zmagovite oblike
Thonetovega pohištva
iz krivljenega lesa, je del
jedilnice, izdelane v slovitem
pohištvenem podjetju v
prestolnici.

Stol
začetek 20. stoletja, secesija,
Ljubljana, politiran orehov
les, usnje, v. 83 cm, nakup leta
1991 iz zapuščine skladatelja
Antona Försterja,
inv. št. N 6027

V iskanju strukturne
enotnosti sta bila arhitektom
oblikovalcem stolov od
začetka dvajsetega stoletja
blizu principa odprtega
skeleta ter povezovanje
nosilnih in nošenih
elementov v polkrožne,
oziroma podkvaste forme.
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Stol
okrog 1910, secesija, pleteno
vrbovo šibje, v. 110 cm, iz
zapuščine politika dr. Janeza
Evangelista Kreka,
inv. št. N 844

Ceneno in lahko pleteno
pohištvo je v drugi polovici
devetnajstega in prvi
polovici dvajsetega stoletja
postalo nepogrešljivo tako
na prostem kot v prostorih
doma in v turističnih
objektih. Krek si je dom
opremil z izdelki pletarjev,
zelo verjetno gojencev
pletarskega oddelka
ljubljanske umetnoobrtne
šole, ki so jim kot navdih
služile oblike Hansa
Vollmerja za dunajsko
tovarno Prag-Rudniker.
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Naslonjač
trideseta leta 20. stoletja,
art deko, Ljubljana, politiran
orehov furnir, vzorčasto strižen
žamet, nakup leta 1988,
v. 88 cm, inv. št. N 5827

Nizek klubski naslonjač z
globokim oblazinjenjem
in nastavljivim naklonom
hrbtnega naslonjala izžareva
udobje. Princip nastavljanja
s prečno palico, ki jo je v
vdolbinice ali za gumbe
mogoče preložiti višje
ali nižje, je poimenovan
po Williamu Morrisu,
znamenitem angleškem
vodji Gibanja za umetnost
in obrt.

Naslonjač
okrog 1935, art deko,
oblikoval Herman Hus, izdelal
mizar Slivnik, Ljubljana,
politiran les, sekundarno
usnjeno oblazinjenje,
v. 80 cm, nakup leta 2007,
inv. št. N 30859

V poznih dvajsetih in
tridesetih letih se je cela
vrsta mladih arhitektov,
izšolanih doma pri
profesorjih Vurniku in
Plečniku, usmerila tudi
v oblikovanje pohištva.
Naslonjač je del Husove
opreme ordinacije
ljubljanskega nevrologa
dr. Žvoklja.
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Naslonjač
petdeseta leta 20. stoletja,
modernizem, oblikoval Niko
Kralj, izdelek tovarne Stol
Kamnik, krivljene aluminijaste
cevi, z ribsom preoblečena
krivljena vezana plošča, dar
leta 1996 iz Republiške
skupščine (Državni zbor),
v. 73 cm, inv. št. N 9262

Iz dveh enakih delov
sestavljena sedež in hrbtno
naslonjalo, poimenovana
Lupina, je oblikovalec
Kralj opremil z različnimi
podnožji in naslonjali za
roke, v tem primeru iz
ukrivljenih aluminijastih
cevi, ki so delo tovarne
Alpos v Šentjurju pri Celju.

Stol
1966, modernizem, oblikoval
Branko Uršič, izdelava tovarna
Stol, Kamnik, črno barvan
les, pletene trstične vitre, dar
tovarne leta 1972, v. 78 cm,
inv. št. N 3337

Izjemno lahek, hkrati
pa stabilen in elegantno
minimalističen stol ima
odprto leseno konstrukcijo
in iz trstičnih viter spleteni
sedež. Leta 1966 je bil
nagrajen na 2. bienalu
industrijskega oblikovanja v
Ljubljani.

SHRAMBNO POHIŠTVO
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Za shranjevanje so se iz najpreprostejšega lesenega zaboja razvili
različni tipi pohištva, ki so se sproti prilagajali spreminjajočim se
življenjskim, stanovanjskim in umetnostnim slogom. V muzejski
zbirki je desetine skrinj, omar, kredenc, pisalnikov, predalnikov,
vitrin in drugih kosov pohištva, ki so bili izdelani med koncema
petnajstega in dvajsetega stoletja. Z izbiro materialov in tehnik
odsevajo okus plemiških in meščanskih naročnikov na Slovenskem. Precej kosov izvira iz širšega srednjeevropskega prostora,
nekaj tudi iz drugih delov Evrope. Prva sta bila v muzejske inventarne knjige ob koncu devetnajstega stoletja vpisana cehovska
skrinjica in kabinetna omarica, ki sodita med značilne kose sedemnajstega oziroma osemnajstega stoletja pri nas. V istem času
je donacija Ljubljančana Viktorja Smoleta predstavljala dotlej
največji dotok pohištva, zlasti baročnih tabernakeljskih omar in
skrinj, pa tudi sodobnih kosov, kot na primer novorenesančne
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kredence. V tridesetih letih dvajsetega stoletja se je zbirka najbolj povečala na več dražbah kranjskih in štajerskih
grajskih inventarjev z nakupi stanovanjske opreme iz baroka in devetnajstega stoletja. Takoj po drugi svetovni vojni
pa so bile – ob izgubi provenience – prevzete tudi zaplenjene rezljane skrinje iz sedemnajstega stoletja in precej
pohištva iz bidermajerskega obdobja. Načrtno pridobivanje gradiva se je intenziviralo v zadnjih dvajsetih letih, ko
zbirko shrambnega pohištva s poudarkom na dvajsetem
stoletju izpopolnjujemo tako s tipičnimi kot tudi z izjemnimi kosi in garniturami. Ohranjeni primerki nam govorijo o spretnosti in navdihu večinoma anonimnih mizarjev,
rezbarjev, pozlatarjev, kovačev, ključavničarjev ter drugih
mojstrov in oblikovalcev.
1. nadstropje
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Skrinja
okrog 1500, pozna gotika, alpske dežele,
plitvo rezljan mehak les, železo,
v. 84 cm, nakup leta 1930 na gradu Turn
pri Velenju, inv. št. N 324

Fasadna skrinja
prva polovica 17. stoletja, pozna renesansa, alpske
dežele, macesen, intarzirana orehovina in javorovina,
nakup leta 1930 z gradu Turn pri Velenju, v. 92 cm,
inv. št. N 327

V poznem srednjem veku so bile
najobičajnejše težke, iz plohov izdelane
skrinje na samostojnih podstavkih,
s plitvo rezljanimi gotskimi listnimi
viticami po robovih in z okrašenim
železnim okovjem, posebno s
poudarjenimi trapezastimi gotskimi
ščitki ključavnic.

Še tradicionalna zgradba s samostojnim
podstavkom je narejena po lažjem novejšem
sistemu ogrodja in polnil. V pozni renesansi
je pohištvo s tipično fasadnimi ploskimi členi
posnemalo arhitekturo: med pilastri, okrašenimi
z nežnimi cvetličnimi vejicami, imamo
dvoje portalnih arkad, skozi kateri sta vidna
perspektivično zožena prostora z osrednjim
stebrom, ki nosi obočni strop, in s šahastimi tlemi.
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Skrinjica
prva polovica 17. stoletja,
pozna renesansa, italijanski
vpliv, polihromirana rezljana
orehovina, v. 35 cm,
inv. št. N 4172

Skrinjica ima za
poznorenesančni
ornamentalni repertoar
značilna plastična
hermska pilastra, ki med
akantovima volutama z
nakazanim hrustančevjem
zgodnjega baroka uokvirjata
pravokotno polje. Še
prvotna poslikava, ki
spominja na rezljane oltarje
tega časa, je prava redkost.
Muzealija je iz fonda
umetnin, zaplenjenih po
drugi svetovni vojni.

Kabinetna omarica a
bambocci (z otročički)
okrog 1600, renesansa,
Ligurija, Italija, rezljana
orehovina, v. 63 cm, nakup
leta 1937, inv. št. N 3892

Iz Španije se je v
šestnajstem stoletju
po Evropi širil nov tip
prenosnega shrambnega
pohištva s pisalno
preklopno ploščo, za
katero je bila zaklenjena
vrsta predalčkov za
denar, dokumente in
nakit. V Genovi in
okolici so jih krasili
ob robovih s polno
rezljanimi figuricami.
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Kabinetna omarica
notranjščina konec 16. stoletja, pozna renesansa, zunanjščina konec 17. stoletja, barok, Tirolska ali
južna Nemčija, marketerija, furnir iz orehovine, topolovine, češnjevine, javorovine, senčenje z ožigi,
črno lužen les, srebro, v. 65 cm, inv. št. N 6630

V mlajšem ohišju iz modno črno luženega lesa, ki nadomešča čezmorsko ebenovino, je starejša
omarica s predalčki, katerih čelnice so okrašene s shematičnimi vedutami mesta, na vratcih
osrednje omarice pa je še plastično podana voluta. Vzor za te sličice iz koščkov furnirja so bile
grafične predloge s perspektivnimi in geometrijskimi motivi Augsburžana Lorenza Stöerja.
Fasadna omara
okrog 1600, pozna renesansa,
več vrst marketiranega,
intarziranega, rezljanega in
struženega lesa (orehovina,
hrastovina, javorovina), železo,
v. 225 cm, inv. št. N 5191

Omara, ki tako po členitvi
kot po okrasju spominja
na stavbo, ima v spodnjem
delu predale, v zgornjem
pa dvokrilna vrata. Polji
vratnic med tremi stebri
posnemata polkrožni okni
s trikotnim arhitekturnim
čelom in z vazami s cvetjem.
Druge površine prekrivajo
intarzirane ali ploskovito
izžagane arabeske in
vitičevje.
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Skrinja
1697, zgodnji barok italijanskega tipa, rezljana orehovina, v. 50 cm, dar župnije
Slavina pri Postojni okrog leta 1900, inv. št. N 304

Osrednji motiv na čelnici je dvoglavi orel, z mečem in žezlom v krempljih, kot
simbol habsburškega cesarstva. Obdan je s puttoma in volutami iz akantovega
listja, iz katerega sta oblikovani tudi človeški maski na stranicah. Akantovje
pa tudi nabrazdane letvice, tipični pohištveni okras, so bili najbolj priljubljeni
prav v zadnjih desetletjih sedemnajstega in prvih osemnajstega stoletja.
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Kabinetna omarica
druga polovica 17. stoletja,
zgodnji barok, furnir iz
ebenovine, ploščice iz
raznobarvnih kamnov,
v. 50 cm, inv. št. N 6654

Kabinetne omarice za
premožnejše naročnike so
bile pogosto izdelane iz
čezmorske ebenovine in
okrašene s sličicami, ki so
jih v italijanskih Firencah in
drugje v Toskani izdelovali
iz pisano obarvanih kamnov
in prodajali po vsej Evropi.
Zanimanje za naravoslovje
se je kazalo tudi v izbiri
motivov, v našem primeru
slikovitih ptic, sadja in
cvetlic, zlasti modnih
tulipanov.

Garderobna omara z zavitimi
stebriči
začetek 18. stoletja, barok,
rezljan in temno lužen les in
stružena orehovina, orehov
furnir, ogrodni les smrekovina,
pokositreno kovano železo,
v. 215 cm, nakup leta 1930
na gradu Murska Sobota,
inv. št. N 251

Dvokrilna omara je
namenjena vedno razkošnejši
baročni garderobi. Vratnici
sta okrašeni s tipičnimi
črno luženimi, iz akantovja
oblikovanimi dvoglavimi orli
in zavitimi stebriči, zgoraj
pa kraljuje listna maska.
Notranjost je oblečena v dve
plasti vzorčastih papirnih
tapet.
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Cehovska skrinjica
1716, barok, ljubljanski
ključavničarski ceh, rezljana
orehovina, v. 41 cm,
inv. št. N 1021

Cehi, stanovska združenja
mestnih obrtnikov, so skrbeli
za izobrazbo in socialno
varnost svojih članov in
njihovih družin, organizirali
so posvetne in cerkvene
slovesnosti ter se pogajali z
oblastmi. Listine s privilegiji,
seznami članstva in drugi
dokumenti, pečatniki, obredne
sveče in denar so bili spravljeni
v skrbno zaklenjenih cehovskih
skrinjicah. Ljubljanski
ključavničarji so imeli svojo
okrašeno s svetniškima
zaščitnikoma sv. Petrom in
Pavlom.
Tabernakeljska omara na
visokih nogah
sredina 18. stoletja, barok,
furnir iz orehovine, hrastovine,
javorovine, medeninasta
pločevina, v. 154 cm, nakup iz
Strahlove zbirke na gradu Stara
Loka leta 1930, inv. št. N 284

Do sredine osemnajstega
stoletja se je razvil nov tip
kombiniranega shrambnopisalnega pohištva s pisalnim
pultom, zaradi podobnosti
osrednje omarice z oltarnim
tabernakljem imenovan
tabernakeljska omara.
Čelnice so navadno valovite.
Uveljavilo se je furniranje
z dekorativnimi okvirji
in tračnim prepletom, za
poživitev je poskrbelo sijoče
zlato rumeno okovje.
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Tabernakeljska omara z okrasom lacca povera
druga polovica 18. stoletja, pozni barok, lakiran les, stekla,
bakrorezi, v. 182 cm, nakup leta 1930 iz Strahlove zbirke, Stara
Loka pri Škofji Loki, inv. št. N 285

Čelnica je ostro zalomljena v severnoitalijanski maniri. Omara,
ki so jo uporabljali na loškem gradu, je okrašena z izrezanimi in
nalepljenimi augsburškimi (Martin Engelbrecht) in beneškimi
(Remondini, Bassano del Grappa) koloriranimi bakrorezi v
tehniki lacca povera. Motivno so prizori ubrani na idealen
svet vsestranske ljubezni in umetnosti. Omara je iz posesti
brižinskih škofov, gospodov škofjeloških.
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Komoda s figuralnimi prizori
druga polovica 18. stoletja, rokoko, Italija, politiran palisandrov furnir, slonokoščena marketerija,
v. 93 cm, nakup leta 1930 na gradu Murska Sobota, inv. št. N 2997

Razgibano oblikovani predalnik na ukrivljenih nogah ima bogat okras, posnet po
grafičnih predlogah: na zgornji plošči se iz valov rojeva lepotica Zarja po znameniti sliki
Guida Renija, med mitološkimi morskimi bitji in groteskami pa najdemo v medaljonih
portrete renesančnih in baročnih umetnikov, znanstvenikov in vladarjev, Rafaela, Tiziana,
Michelangela, Newtona, Katarine II. in Leopolda I.
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Tabernakeljska omara
konec 18. stoletja, klasicizem,
Jakob Marnzeller, Ptuj, orehov
in češnjev furnir, medenina,
v. 200 cm, inv. št. N 287

Redko se zgodi, da je mogoče
ohranjeni kos pohištva
povezati s konkretnim
mizarjem, v notranjščini
te omare nalepljeni listič z
imenom mojstra Marnzellerja
iz znane ptujske mizarske
družine pa to omogoča. V
zadnji tretjini osemnajstega
stoletja je spet prevladal
umirjeni slog ravnih
linij in geometrijskega
antikizirajočega okrasa.
Priljubljene so bile valjaste
oblike, tako ima srednji
pisalni del naše omare
cilindrast pokrov.

Garderobna omara
sedemdeseta leta 18. stoletja,
klasicizem, češnjevina,
parketerija (v geometrijski
vzorec sestavljeni koščki
furnirja), medenina,
v. 220 cm, nakup leta 1988,
inv. št. N 5880

Dvokrilna omara ima še
vedno baročno razgibane
sklepni venec in polnila
na vratih in stranicah, a
izpolnjeni so s pravilnim
kockastim vzorcem
furnirja z učinkovito iluzijo
globine. Take optične igre
so v razsvetljenskem času
nedvomno ugajale. Ob
drugih drobnih ornamentih
je klasično antično simbolna
tudi pripirna letev v obliki
povezane butare.
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Garderobna omara
1833, bidermajer, češnjevina, risba s tušem in senčenje z ožigi, v. 167 cm, inv. št. N 4993

Preprosta dvokrilna omara s porezanima sprednjima vogaloma ima za bidermajerski
pohištveni slog značilno poslikavo s črnim tušem z ljudskimi motivi v krog vrisanih vetrnic
in šopkov. V vratnih polnilih so zanimive gozdne vedute v tehniki senčenja z ožiganjem lesa.
Johann Kraft je bil morda lastnik omare ali njen izdelovalec.
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Omarica z boulle okrasom
okrog 1870, novi barok,
Nemčija ali Francija,
politiran temno lužen furnir
z marketerijo iz medenine in
želvovine, pozlačen bron,
v. 103 cm, inv. št. N 6811

Zmogljivi stroji so v drugi
polovici devetnajstega
stoletja omogočili razmah
cenovno dostopne, bogato
okrašene stanovanjske
opreme v velikih
umetnostnih slogih iz
preteklosti. Na voljo so
bili tudi marketirani kosi
v zrelobaročnem slogu
Andréja Charlesa Boulla,
glavnega ebenista (umetnega
mizarja) francoskega kralja
Ludvika Štirinajstega,
ki je izpopolnil tehniko
krašenja z ornamenti iz
furnirja, srebra, medenine in
želvovine.

Garderobna omara
okrog 1900, vegetabilna
secesija, rezljana hrastovina,
v. 200 cm, nakup leta 2005,
inv. št. N 25736/1

Pod vplivom japonskega
občutenja lepote se je
zahodna umetnost proti
koncu devetnajstega stoletja
spet obrnila po navdih k
naravi. Omare so postale živi
organizmi z naravno vijočimi
se telesi ali z vsaj iz njih
rastočimi plastičnimi cvetovi
na tankih vijočih se stebelcih.
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Knjižna omara
okrog 1904, geometrijska
secesija, Mathian, Ljubljana,
temno lužena orehovina,
baker, v. 195 cm, nakup
leta 1990 iz zapuščine
ljubljanskega župana Petra
Grassellija, inv. št. N 6003

Moderni časi so odsevali
tudi v preprosti eleganci
pohištva z zadržanim
rastlinskim in geometričnim
stiliziranim okrasom. V
garniturah za dnevne in
delovne sobe niso smele
manjkati vitrine in knjižne
omare z zasteklenimi vratci,
kakršna je ta iz ugledne
ljubljanske tovarne pohištva
Mathian z delavnicami
nasproti Figovca.

Kombinirana omara
trideseta leta 20. stoletja,
modernizem, črno lakiran les,
litina, v. 174 cm, iz ljubljanske
stavbe Nebotičnik,
inv. št. N 15973

Preproste ravne forme
brez okrasja so se obdržale
tudi v obdobju med obema
vojnama, ko so v dnevnih
sobah postale priljubljene
z intenzivnimi pokrovnimi
barvami prelakirane omare z
razgibano zgradbo s predali,
odprtimi policami in vratci.
Modernistično pohištvo je
odlično sodilo v enega izmed
novih stanovanj v dolgo najvišji
ljubljanski stavbi, ki jo je leta
1933 v središču mesta po
najsodobnejših protipotresnih
standardih zgradil arhitekt
Vladimir Šubic.
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SLIKE
Muzejska slikarska zbirka je bila prvič celostno predstavljena tik pred prvo
svetovno vojno, v naslednjih desetletjih pa je velik delež te zbirke prevzela
novoustanovljena Narodna galerija. Danes ima zbirka v Narodnem muzeju Slovenije poleg estetskega in umetniškega predvsem zgodovinski pomen.
Pomemben del so slike z religiozno vsebino, zlasti iz osemnajstega in devetnajstega stoletja. Tematsko jih lahko razdelimo v slike s prizori iz krščanske
ikonografije ter upodobitve svetnikov in njihovih legend. Poleg anonimnih
domačih in tujih umetnikov so avtorji mnogi znani slovenski slikarji, na primer Pavel Künl, Henrika Langus, Leopold Layer, Anton Postl, Mihael Stroj in
Janez Wolf. Na ogled v stalni razstavi so večinoma slike posvetnega značaja,
ki časovno obsegajo obdobje od šestnajstega do sredine dvajsetega stoletja.
V muzej so prihajale iz domačega meščanskega in plemiškega okolja kot donacije in nakupi, tik po drugi vojni tudi kot zaplembe. V prvi vrsti gre za portrete za slovenski prostor pomembnih in v njem živečih mož in žena, predstavnikov posameznih plemiških in meščanskih družin, ter portrete drugih
oseb, na primer vladarjev, plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, pesnikov,
pisateljev, narodnih prebuditeljev, gospodarstvenikov, znanstvenikov, otrok.
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Med portretisti srečamo Ivana Franketa, Jožeta Germa,
Ludvika Grilca, Andreja Herrleina, Ivana Kosa, Mateja
Langusa, Miho Maleša, Janeza Potočnika, Henriko in Avgusto Šantel, Frana Tratnika, Heinricha Wettacha. Nekatere slike so povezane z zgodovinskimi dogodki, na primer
Schererjeva Ilirija oživljena in upodobitev Bitke pri Sisku.
Poseben del zbirke so baročne slikane tapete iz slovenskih
gradov, ki so nastale po grafičnih predlogah. Zanimivi sta
tudi seriji slik z začetka osemnajstega stoletja, ki temeljita
na literarnih predlogah, La Fontainove basni in ilustracije Osvobojenega Jeruzalema Torquatta Tassa. Slovenske
vedute in krajine so naslikali Ladislav Beneš, Franc Ignac
Flurer, Franz Kurz von Goldenstein, Ivan Grohar, Matija
Jama, Anton Karinger, Tone Koželj, Stane Magolič, France
Pavlovec, Marko Pernhart, Elda Piščanec, Anica Zupanec.
Zbirka vključuje tudi več tihožitij in žanrskih upodobitev.

2. nadstropje
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Kristusovo sorodstvo, po 1510, renesansa, Mojster iz
Okoličnega, olje na lesu, v. 150 cm, nakup na gradu v Murski
Soboti leta 1931, inv. št. N 1528

Mojster iz Okoličnega je eden najpomembnejših gotskih
slikarjev z območja današnje Slovaške. Sveta družina za razliko
od drugih upodobitev ni naslikana statično. V prvem planu so
poudarjeni predvsem razigrani otroci, ki mehčajo kompozicijo.
Naslikani sta dve igrači, konjiček in hojica. Tako je slika
poleg slikarske umetnine še ilustracija otroštva v zgodnjem
šestnajstem stoletju.
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Andrej Hren
1603, Piero Gušič, olje na
platnu, v. 68,5 cm, dar leta
1835, inv. št. N 707

Andrej Hren, brat škofa
Tomaža Hrena, je bil
ljubljanski župan na
prelomu iz petnajstega v
šestnajsto stoletje.

Čuta Vid in Sluh
druga polovica 17. stoletja,
anonimni slikar po Abrahamu
Bosseju, olje na škriljevec,
v. 28,5 cm, inv. št. N 764

Upodobitve petih čutov
so bile v sedemnajstem
stoletju zelo priljubljene.
V muzeju hranimo serijo
štirih upodobitev baročnih
interierjev z nazorno
predstavljeno uporabo
posameznih čutov. Na tej ima
deček daljnogled usmerjen
v nebo, medtem ko omizje
muzicira.

VODNIK PO METELKOVI SLIKE

150

Tihožitje s sadjem in
slaščicami
druga polovica 17. stoletja,
pripisano Almanachovemu
krogu, olje na platnu, v. 88 cm,
inv. št. N 15866

Slika je zanimiva tudi kot
»portret« bogato obložene
mize. Na njej so posode iz
modro-bele delftske fajanse,
tipične za to obdobje.
Nekateri eksotični sadeži
(pomaranče, melone,
granatna jabolka) so bili zelo
priljubljeni, saj so bile že
poznane njihove zdravilne
lastnosti.
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Grof Leopold Krištof
Herberstein
1660, napis LEOPOLD
CHRISTOPH GRAF ZU
HERBERSTEIN 1660,
olje na platnu, v. 90 cm,
inv. št. N 15854

Portret člana mogočne
štajerske plemiške družine
Herberstein je bil del zbirke
znanega zbiralca Karla
Strahla. Upodobljen je v
značilni baročni noši.

Basen o mravljah in murnu
okrog 1700, Italija, olje na
platnu, v. 85 cm, z gradu
Lemberg, prevzem leta 1951,
inv. št. N 8552

Basni še danes na prikrit in
humoren način opozarjajo
na napake in šibkosti
človeškega značaja. Narodni
muzej Slovenije hrani
serijo enaindvajsetih slik.
Koncipirane so tako, da
osrednje mesto zavzema
prizor, spodaj pa je v celoti
v italijanščini izpisana
basen. V baroku so bile
basni zelo popularne. Prva
izdaja francoskega pisca tega
pomembnega žanra, Jeana
de La Fontaina, je iz leta
1668.
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Ribolov na Cerkniškem jezeru
1714, Franc Anton Steinberg,
sign. F. A. De Steinberg anno
1714 / Pingsit in Ciercniz,
olje na platnu, v. 58 cm, darilo
Licejske knjižnice, inv. št. N 781

Slikar je upodobil zamrznjeno
Cerkniško jezero, eno naših
pomembnih naravnih
znamenitosti, v snegu z
množico ljudi, ki se drsajo
in lovijo ribe. Slika je z
majhnimi človeškimi
figuricami v mogočni krajini
v manieri flamskega slikarstva
petnajstega in šestnajstega
stoletja.
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Grad Brestanica
dvajseta leta 18. stoletja,
Franc Ignac Flurer, olje na
platnu, v. 193 cm, prevzem
leta 1951, inv. št. N 15784

Franc Ignac Flurer je
bil pomemben baročni
krajinar in vedutist.
Upodobil je vrsto
gradov na današnjem
slovenskem Štajerskem.
V zbirki Narodnega
muzeja Slovenije so še
Podčetrtek, Podsreda in
Brežice.

Baronica Marija Ana
Elizabeta Raigersfeld
1740, Franc Linder?, napis
M. A. E. Baro De Raigersfeld
nata Baro ab Erberg 11 9bris
1710 aet. s. S. ae 30 an. m
1740, olje na bakreno ploščo,
v. 2,9 cm, nakup iz zbirke
Karla Strahla v Stari Loki leta
1930, inv. št. N 10170

Upodobljenka, rojena
Erberg, je bila žena
podjetnika in visokega
državnega uradnika
barona Franca Henrika
Raigersfelda. V zbirki sta dve
njeni miniaturni upodobitvi,
na tej je naslikana kot
tridesetletnica, na drugi pa
je dvanajst let starejša.
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Ljubljana – Šempeter
1798, Andrej Herrlein, sign.
d. sp. And. Herrlein Pinxit 1798,
olje na platnu, v. 66 cm,
inv. št. N 17805

Veduta šempetrskega
predmestja Ljubljane,
imenovanega po cerkvi sv.
Petra, je ena od štirih, ki jih
je Andrej Herrlein naslikal
istega leta. V to serijo sodijo
še Požar v Krakovem, pogled
na Ljubljanski grad od Sv.
Petra ter pogled na Ljubljano
iz Tivolija. Herrlein je bil
od leta 1778 učitelj risanja
na ljubljanski normalki ter
priljubljen portretist in
vedutist.
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Grofica Antonija Attems
1808, Emile Bernhard de
Guerard, sign. B. Chevl. de
Guerard fecit 1808, tempera
na slonovo kost, pr. 7 cm,
inv. št. N 10237

Gre za modni potret dame,
izveden po empirskem
okusu. Emile Bernhard de
Guerard je bil vrhunski
dunajski miniaturist prve
tretjine devetnajstega
stoletja, zelo priljubljen pri
tedanji družbeni smetani.

Matija Čop
prva polovica 19. stoletja,
Amalija Oblak Hermann pl.
Hermannstahl, olje na platnu,
v. 56,5 cm, inv. št. N 9983

Slikarka je bila žena
pesnika Franza Hermana
pl. Hermannsthala, ki
je sodil v Prešernov
krog. Bila je učenka
Mateja Langusa. Študij
je nadaljevala na Dunaju,
pri avstrijskem slikarju
Leopoldu Kupelwieserju.
Poleg Čopa je portretirala še
botanika Franceta Hladnika
in nekatere druge znane
Slovence.
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Cvetlično tihožitje
štirideseta leta 19. stoletja, Marija Attems Auersperg,
olje na karton, v. 31 cm, volilo z gradu Šrajbarski turn
leta 1911, inv. št. N 17852

Marija Attems Auersperg, žena pesnika Antona
Auersperga (Anastazija Grüna), se je ukvarjala s
slikarstvom. Njena cvetlična tihožitja so realistični
portreti cvetlic in insektov. Nastala so v manieri
cvetličnega slikarstva, kot so ga poučevali na dunajski
umetniški akademiji.
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Kranj
1844, Anton Hayne, olje na
platnu, v. 79,5 cm, dar avtorja,
inv. št. N 15860

Pogled na Kranj s
Karavankami v ozadju je
nadarjeni Hayne, sicer
veterinar, upodobil kot
tipično baročno krajino
s figuralno skupino v
ospredju. Naslikal ga je na
Dunaju.

158
VODNIK PO METELKOVI SLIKE

Vrh Triglava
sredina 19. stoletja,
Marko Pernhart, olje
na platnu, v. 60 cm, iz
Codellijeve zapuščine,
inv. št. N 1539

Koroški realistični
krajinar Pernhart je
planinske vrhove tudi
sam obiskal in si skiciral
panoramo, ki jo je
kasneje naslikal. Poleg
ene od več upodobitev
Triglava z Malega
Triglava hrani muzej
še monumentalno
panoramo s tega vrha,
in sicer pogled na
Julijske Alpe, ki meri
kar sedem metrov.

Ljubljana z Ižice
1858, Anton Karinger, olje na platnu, v. 74 cm, inv. št. N 17824

Ljubljančan Karinger je eden redkih predstavnikov romantičnega
krajinskega slikarstva na Slovenskem. S svojim odnosom do krajine
presega okvire bidermajerskega upodabljanja tega motiva, kar je značilno
za njegove sodobnike. V svojem času je bil precej znan tudi kot portretist.
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Fran Erjavec
okrog 1860, olje na platnu,
v. 63,5 cm, inv. št. N 27311

Slika Karla Erjavca,
pomembnega slovenskega
naravoslovca in pisatelja, v
času, ko je z Dunaja odšel
poučevat na realko v Zagreb.
Pozneje je kot profesor na
goriški realki raziskoval
Kras, Alpe in Furlansko
nižino.

Karel Dežman
1865, Filip Frölich, olje na
platnu, v. 110 cm,
inv. št. N 15366

Naravoslovec, arheolog,
zgodovinar in politik Karl
Dežman je od petdesetih
do osemdesetih let
devetnajstega stoletja
vodil ljubljanski muzej. K
sodelovanju je pritegnil
domače znanstvenike in
objavljal njihove študije,
predvsem pa je zaslužen
za postavitev moderne
razstavne palače. Upodobil
ga je slikar Frölich, ki je bil
v šestdesetih profesor na
ljubljanski realki.
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Križanke v snegu
začetek 20. stoletja, Rihard Jakopič, olje na platnu,
v. 56,5 cm, nakup leta 1910 na 3. umetnostni razstavi
v Ljubljani, inv. št. N 15870

Prvotni naslov slike je bil Svež sneg. Ljubljanske
Križanke so bile eden od priljubljenih motivov
najvidnejšega slovenskega impresionističnega slikarja
Ljubljančana Jakopiča. Slikal jih je v vseh letnih in
dnevnih časih.
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Breze iz Laxenburga
1909, Matija Jama, olje na
platnu, v. 50 cm, nakup leta
1910 na 3. umetnostni razstavi
v Ljubljani, inv. št. N 3152

Jama je eden od štirih
najpomembnejših slovenskih
impresionistov. Znan je bil
po svoji trdni pripadnosti
načelom tega slikarstva. Breze
niso med njegovimi najbolj
znanimi deli, a s svojo barvno
zasnovo in kompozicijo
gotovo segajo v vrh njegovega
slikarstva.

VODNIK PO METELKOVI STEKLO

162

STEKLO
Že od prazgodovine so steklo izdelovali tudi na sedanjem slovenskem ozemlju. Iz prvega stoletja našega štetja so iz rimskih krajev Emona (danes
Ljubljana) in Poetoviona (danes Ptuj) poznane filigransko izdelane posode
iz barvnega stekla. V šestnajstem stoletju so v Ljubljani delovale kar tri steklarne, ki sodijo med najzgodnejše srednjeevropske in so z izdelki na beneški način lahko konkurirale celo beneškim steklarnam. Razstavljeno gradivo v študijski zbirki izvira od poznega trinajstega stoletja, pomemben del
predstavljajo prav izdelki ljubljanskih steklarn. V sedemnajstem stoletju je
postalo moderno brušeno steklo. To tehniko so izumili na Češkem, od koder
izvira tudi eden najdragocenejših baročnih pokalov na Slovenskem, pokal
kostanjeviškega opata Tauffererja (izdelan leta 1740). Slovenske delavnice
in steklarne na Notranjskem, Štajerskem in Idrijskem pa so v sedemnajstem
in osemnajstem stoletju – podobno kot južnonemške in tirolske − delale
predvsem posode z ročno naslikanimi ornamenti. Od tridesetih let devetnajstega stoletja so nekatere domače steklarne (npr. Auerspergova steklarna
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v Gotenici in steklarna Žige Pagliaruzzija na Javorniku pri
Cerknici) darovale svoje izdelke Deželnemu muzeju. Slikanih steklenih okenskih šip, še posebno srednjeveških,
se je na Slovenskem ohranilo le malo. Naš muzej jih hrani nekaj iz šestnajstega stoletja, posebno kvalitetna pa so
secesijska jedkana okna ljubljanskega hotela Union. Pomemben segment muzejske zbirke je francosko in češko
secesijsko steklo, državna donacija muzeju leta 1908. Zbirko zaokrožujejo izdelki slovenskih in tujih industrijskih in
unikatnih oblikovalcev stekla iz druge polovice dvajsetega
in zgodnjega enaindvajsetega stoletja: Tapia Virkkale, Raoula Goldonija, sodelavcev Steklarne Rogaška Slatina, Janje
Lap, Petra Ogrina in dobitnice nagrade Rdeča pika - Red
Dot - Tanje Pak.

1. nadstropje
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Kozarec
druga polovica 15. stoletja,
svetlozeleno prozorno steklo,
pihano v rebrast kalup, iris,
v. 6,5 cm, dar leta 1893,
inv. št. N 2145

Kozarec je tako kot mnogi
drugi srednjeveški kozarci
služil kot večna luč ali
relikvijar, in sicer v cerkvi
na Zaplani. Steklo je zelo
kvalitetno, debelina stene ne
presega noževe konice.

Preščipnjena steklenička
16. stoletje, Ljubljana, pihano
prozorno, vroče dooblikovano
steklo, nataljena ovita nit,
v. 12 cm, inv. št. N 2339

Preščipnjene steklenice
različnih velikosti za
shranjevanje tekočin in
zdravilnih učinkovin
so bile v petnajstem in
šestnajstem stoletju nekaj
povsem običajnega, danes
pa takšnega tipa posode ne
poznamo več.
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Sv. Katarina
1510−1520, valjano, rezano
in poslikano barvno steklo,
svinčen okvir, d. 14 cm, dar
leta 1834, inv. št. N 2149

Slikana okna so na
Slovenskem zelo redka, saj
so jih uničili potresi, turški
vpadi in prenove stavb.
Sv. Katarina, zavetnica, tudi
intelektualcev, je fragment
enega najkvalitetnejših
gotskih slikanih oken, ki pa
je žal izgubljeno.

Ploščata steklenica
zgodnje 17. stoletje, pihano
vroče dooblikovano barvno
steklo, noga je obrobljena z
naščipano nitjo, v. 13,7 cm,
nakup v zbirki Grebenc leta
1929, inv. št. N 4811

Sedemnajsto stoletje je
premoglo bogastvo oblik
embalažnega posodja,
zlasti steklenic. Ploščate
so uporabljali predvsem za
žgane pijače. Plavičnomodro
steklo je bilo, tako kot steklo
vseh odtenkov modre barve,
redko in stvar prestiža.
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Steklenička za dišave
17. stoletje, Nemčija?, v kalup
pihano in vroče dooblikovano
brezbarvno prozorno steklo, v.
7,5 cm, nakup zbirka Grebenc
leta 1929, inv. št. N 2279

Eksotične dišave so
bile v Srednji Evropi v
sedemnajstem stoletju zelo
priljubljene in dragocene.
Hranili so jih v drobnih
stekleničkah, prednicah
današnjih parfumier, ki so
stale na toaletnih mizicah.

Večna luč
17./18. stoletje, štajerske
steklarne, v kalup pihano in
vroče dooblikovano temno
steklo z nataljenim dekorjem,
v. 62 cm, nakup leta 1940,
inv. št. N 2293

Steklene večne luči z
nataljenim okrasom,
obešene na nizih iz steklenih
jagod, so bile tipičen del
cerkvene opreme. Izdelovale
so jih tudi steklarne na
Slovenskem.
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Kelih stiškega opata Janeza
Kovačiča
okrog 1750, češke steklarne,
okrajšani latinski napis Naj
živi Janez Kovačič, stiški opat
in naddiakon, pihano, brušeno
in gravirano prozorno steklo z
vpojeno nitjo, v. 18 cm, nakup
leta 1933, inv. št. N 2142

Kelih je dobil opat
samostana v Stični kot znak
priznanja za zvesto službo;
dragoceni baročni brušeni
kelihi so bili pogosto tudi
poslovno darilo.
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Steklenica
18. stoletje, steklarne v
Gorenji Trebuši, nemški
napis Ljubi me tako, kot jaz
ljubim tebe, v kalup pihano
brezbarvno prozorno steklo,
poslikava z emajlnimi barvami,
v. 16 cm, nakup leta 1895,
inv. št. N 2150

Stekleničke za žganje
s pisanimi naslikanimi
figuralnimi prizori ali
cvetlično ornamentiko so
bile priljubljeno darilo, še
posebej med zaljubljenci.
Običajno jih strokovnjaki
povezujejo z alpskim
prostorom, vendar so jih
izdelovali in uporabljali tudi
drugod.

Spominski kozarec
1780, Češka, napis J II,
pihano, brušeno in gravirano
brezbarvno prozorno steklo s
pozlato, v. 11,6 cm,
inv. št. N 3068/ 1

Kozarec je nastal kot
dragocen spominek na
kronanje cesarja Jožefa II.
V osemnajstem in
devetnajstem stoletju so ob
pomembnih državnih in
zasebnih dogodkih pogosto
izdelali serije spominskih
kozarcev, ki so zelo kmalu
postali zbirateljski kosi.
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Vaza s pogledom na Rožnik
prva polovica 19. stoletja,
Češka, mlečno steklo s
poslikavo, v. 20,5 cm,
inv. št. N 10494

Belo steklo je bilo še v
devetnajstem stoletju
nadomestek za dragi
porcelan. Na vazi je
z emajlnimi barvami
naslikan pogled od
današnje gostilne Čad
proti Cankarjevemu vrhu.
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Šaljiv vrč
okrog 1830, steklarna Žige
Pagliaruzzija na Javorniku
na Notranjskem, v vzorčast
kalup pihano, vroče oblikovano
prozorno steklo, v. 19 cm, dar
lastnika steklarne leta 1834,
inv. št. N 2112

Iz vrča se ne pije vina ali vode
na običajen način, ampak se
srka skozi votli ročaj. Preden
je pivec to ugotovil, se je
njegova družba že pošteno
nasmejala. Pagliaruzzi se je
ukvarjal z odkrivanjem starih
oblik muranskega stekla
in z njihovim prenosom
v serijsko proizvodnjo.
Kar obsežno zbirko svojih
izdelkov je podaril tedanjemu
Deželnemu muzeju za
Kranjsko.

Kozarec
okrog 1830, bidermajer,
severna Češka, Bedrich
Egermann?, pihano, brušeno
in gravirano brezbarvno
kristalno steklo z belo in modro
preplastitvijo, v. 12 cm, dar
leta 1833, inv. št. N 2144

Potem ko je izumitelj Bedrich
Egermann izpopolnil tehniko
platiranja, izdelovanja in
brušenja stekla skozi več
barvnih plasti, so češke
steklarne v prvi polovici
devetnajstega stoletja
zaslovele s pisanimi brušenimi
kozarci, ki sodijo med
sinonime idealiziranega
bidermajerskega meščanskega
življenja. Na tem je vgraviran
nemški napis S hvaležnostjo.
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Obtežilniki za papir
okrog 1870, Abelova
steklarna v Hrastniku,
pihano, pred lučjo vroče
oblikovano in modelirano
brezbarvno prozorno steklo,
v. 6 -9 cm, inv. št. N 4187,
N 4229, N 4230

Kroglasti obtežilniki iz
brezbarvnega stekla z
vpojenimi cvetovi in listi
pisanih barv so mojstrsko
delo in še danes zbirateljski
kosi. Hrastniški steklarji
so po svoji inovativnosti
in prilagodljivosti modi
sloveli daleč naokoli.
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Vinski kozarec
okrog 1908, historizem –
novi barok, Češka, pihano,
brušeno in gravirano kristalno
prozorno rubinsko steklo
(platirano), v. 12 cm, nakup
leta 1908, inv. št. N 2993

Z lovskimi in rokokojskimi
motivi bogato gravirani
kozarec z nogo je izvrstna
kopija izvirnika iz
osemnajstega stoletja v
praškem muzeju. Narejen
je po naročilu ugledne
dunajske steklarne Sinovi
Bakalovič in sodi v skupino
zanimivih izdelkov, ki jih je
muzej leta 1908 večinoma
kupil na umetnoobrtni
razstavi v Münchnu.

Vazica
okrog 1900, secesija, Emile
Gallé, Nancy, Francija, pihano
in vroče dooblikovano ter
platirano, matirano, jedkano in
gravirano barvno steklo, nakup
leta 1908, v. 11,6 cm,
inv. št. N 2335

Posodica je okrašena s
cvetovi geranij, izbrušenimi
in izjedkanimi v več plasteh
stekla različnih odtenkov
od rožnate do vijolične
barve. Prelivanje svetlobe in
sence je ena od značilnosti
oblikovanja stekla v obdobju
secesije. Sodi v skupino
oblikovno in tehnološko
najsodobnejših izdelkov, ki jih
je muzej leta 1908 večinoma
kupil na umetnoobrtni
razstavi v Münchnu.

173

Vaza
okrog 1908, secesija,
Steklarna Loetz (vdova),
Klaštersky Mlyn, Češka,
pihano prozorno in barvno
preplasteno steklo, lister, v.
14,8 cm, nakup leta 1908,
inv. št. N 2351

Tovarna Loetz je na prehodu
v dvajseto stoletje slovela
po vrhunskih, francoskim
enakovrednih izdelkih. Vaza
v prelivajočih se rdečkastorumenih tonih je okrašena
z nežnimi listi ginka. Sodi
v skupino oblikovno in
tehnološko najsodobnejših
izdelkov, ki jih je muzej
leta 1908 večinoma kupil
na umetnoobrtni razstavi v
Münchnu.

Steklenica za mineralno vodo
Radensko
1954, Rogaška Slatina,
Steklarna Boris Kidrič, v kalup
stiskano rjavo steklo, papirna
etiketa, v. 27,6 cm,
inv. št. N 3614

Mineralno vodo so v
Radencih točili od leta
1869, znana oblika etikete
s tremi srci in palčkoma
pa je nastala v petdesetih
letih dvajsetega stoletja in
združuje zaščitni znak treh
src slikarja in grafičnega
oblikovalca Milka Bambiča
(1936) ter motiv palčkov iz
leta 1920.
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Kozarec za pivo za hotel Lev
okrog 1976, Rogaška Slatina,
Mirko Trunkelj, Steklarna Boris
Kidrič, pihano brezbarvno
prozorno steklo, v. 17,5 cm,
inv. št. N 3512/1

V steklarni Rogaška Slatina,
še posebej pa v steklarski
šoli so vedno zaposlovali ali
najemali odlične domače in
tuje oblikovalce. Še posebej
z garnituro kozarcev za
hotel Lev v Ljubljani so
poželi vrsto mednarodnih
uspehov.

Kozarca Tripod
1971, Iitala, Finska, Tapio
Wirkkala, brezbarvno, v
kalup pihano brezbarvno
prozorno steklo, v. 7,1 cm, dar
oblikovalca leta 1979,
inv. št. N 3621/1, 2

Tapio Wirkkala je eden
najboljših in najbolj znanih
skandinavskih oblikovalcev
stekla.
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Šilce za žganje Lara
2003, Rogaška Slatina,
Tanja Pak, Steklarska šola,
brezbarvno, v kalup pihano in
gravirano prozorno steklo,
v. 9 cm, dar oblikovalke leta
2004, inv. št. N 23404

Za ta izdelek je Tanja Pak,
tudi profesorica na oddelku
za unikatno oblikovanje
Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje,
prejela mednarodno
oblikovalsko nagrado Rdeča
pika (Red Dot).

SVETILA – SVEČNIKI
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Skozi zgodovino so se svetila izdelovala iz lesa, kovin, stekla in
keramike, tehnološko in oblikovno zahtevnejša pa iz več materialov hkrati. Svetloba nastaja z gorenjem različnih snovi, rastlinskih in živalskih olj, voska, loja, petroleja, stearina, parafina in
plina, ter z elektriko, zato kažejo svetila izredno raznovrstnost
oblik, prilagojenih inovativnim izumom, uporabi specifičnih
materialov, tehnikam izdelave in spreminjajočim se slogovnim
značilnostim. Tipološko so v muzejski zbirki zastopani laterne,
hišni in oltarni svečniki, lestenci, električne svetilke, pa tudi nekaj primerkov javne razsvetljave. Med prvimi predmeti s tega
področja je muzej leta 1833 dobil v dar dva para medeninastih
škarij iz sedemnajstega stoletja za prirezovanje stenja, od Franca
grofa Hohenwarta pa laterno iz bele pločevine, ki so jo ob koncu
šestnajstega stoletja pred gospodo po cesti nosili posli. Le nekaj let pozneje je bilo med sodobnimi izdelki umetniškega liva v
donaciji železolivarne kneza Karla Viljema Turjaškega na Dvoru
pri Žužemberku precej svečnikov. Ob koncu devetnajstega sto-
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letja je svojo zbirko svetil, nastalo predvsem v slovenskih
krajih, oficir Ladislav Beneš razdelil med naš in dunajski
etnografski muzej, leta 1905 pa jo s tehtno študijo in številnimi fotografijami tudi objavil. Nekaj večjih lestencev
je bilo kupljenih za muzej v času med obema vojnama iz
štajerskih grajskih inventarjev, zanimiva svetila so se znašla v muzeju tudi po zaplembah v letih po drugi svetovni
vojni. Na stalni razstavi so na ogled iz obdobja med sedemnajstim in devetnajstim stoletjem predvsem svečniki. Ker
morajo biti med mašo na oltarju vedno prižgane sveče, saj
luč simbolno predstavlja resnico in čistost, so pomemben
del naše katoliške tradicije pari velikih cerkvenih svečnikov
na trn. Druga večja skupina so hišni svečniki s tulcem. Razen izjemoma ne poznamo njihovih izdelovalcev, nedvomno pa so mnogi delo domačih mojstrov, katerih imena so
pogosto arhivsko izpričana, kovačev, pasarjev, kositrarjev,
srebrarjev, rezbarjev, strugarjev, lončarjev in steklarjev.

1. nadstropje
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Prenosni hišni svečnik
17. stoletje, ulita in okrasno
predrta medenina, v. 24 cm,
pr. 17 cm, nakup leta 1932 z
gradu Pukštajn,
inv. št. N 17730

Enojni svečnik ima tipičen
baročen zvonast podstavek,
balustrsko deblo in tulec
s krožnikom. Predrti
rastlinski ornament in
sama velikost ga postavljata
med odličnejše livarske
izdelke iz zlato rumene
medenine.

Škarje za stenj
17. stoletje, zgodnji barok,
okrasno tolčena medenina,
d. 19 cm, dar leta 1833,
inv. št. 532

Stenj na svečah se je rad
smodil in kadil, zato ga je
bilo treba redno prirezovati
s posebej za ta namen
prilagojenimi škarjami.
Zgoraj je kapljičasto
oblikovana škatlica,
okrašena z motivom Turka
v kaftanu in s turbanom,
ki stoji pred sijajno
jadrnico, stranice pa so
okrašene z manierističnimi
kartušicami.
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Par oltarnih svečnikov
konec 17. stoletja, barok,
posrebrena tolčena bakrena
pločevina, pritrjena na leseno
jedro, v. 83 cm, nakup leta
1912, inv. št. N 17725/1, 2

Iz značilnega baročnega
trikotnega podstavka na
kroglicah raste balustrsko
deblo z nodusom. Na
vrhu je zvonasta skleda
za prestrezanje čebeljega
voska in v njej trn za
voščeno svečo. Površine
so prekrite z zračnim
vitičevjem, katerega
kvaliteta bi lahko
izdajala najuglednejše
srednjeevropsko srebrarsko
središče, južnonemški
Augsburg.

Par oltarnih svečnikov
prva polovica 18. stoletja,
barok, rezljan les, v. 56 cm,
inv. št. N 17731/1, 2

Vbočeni tristrani podstavek
in balustrsko deblo
prekriva somerno zavito
akantovo listje, ornament,
ki je tako kot drugod po
Srednji Evropi tudi pri
nas značilen za zadnja
desetletja sedemnajstega in
prva osemnajstega stoletja.
Svečnika sta delo spretnega
rezbarja, kakršni so
poskrbeli tudi za naše zlate
oltarje.

VODNIK PO METELKOVI SVETILA–SVEČNIKI

180

Oltarni svečnik
sredina 18. stoletja, rokoko, posrebrena, predrto
tolčena bakrena pločevina na lesenem jedru, opetem s
suknom, v. 39 cm, inv. št. 15099 a

Trokraki ploskoviti oltarni svečnik, eden od para, je
prekrit s plitvim predrtim in reliefnim nesomernim
rokokojskim motivom plamenovja, ki ga poudarja
rdeča volnena podlaga.

181

Stojalce za voščeni zvitek
18. stoletje, železo, medenina,
v. 15,5 cm, inv. št. N 35649

Lojene sveče so bile pogosto
tako mehke, da so bile navite
na stojalca s paličastim
ročajem. To ima obliko
štirilista na štirih usločenih
nogah s prstanastim
stebričem in ščipalko. Na
ročaju je v medeninasto
ploščico vgravirano (morda
lastničino) ime Theresia
Kapisch.

Oltarni svečnik
druga polovica 18. stoletja,
rokoko, ulit in tolčen kositer,
v. 59 cm, inv. št. N 35648

Iz tristranega podstavka
raste balustrsko deblo s
krožnikom s trnom na vrhu.
Na usločenih ploskvah
podstavka se razpredata
školčevje in rokaj, deblo
je rebričeno. Svečnik ima
pretehtana sorazmerja in je
kvalitetno izdelan. Kositer s
svojim zamolklim sijajem je
veljal za cenejši nadomestek
srebra in je bil priljubljen
material za izdelavo svetil
zlasti v osemnajstem
stoletju.
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Oltarni svečnik
zadnja tretjina 18. stoletja, klasicizem,
posrebrena tolčena bakrena pločevina
na lesenem jedru, v. 76 cm, nakup leta
1940, inv. št. 10965

Iz trikotnega podstavka na listnih
nogicah z medaljonom in girlandami
raste ravno in gladko balustrsko
deblo s čašo s trnom za voščeno
svečo na vrhu.

Hišni svečnik
začetek 19. stoletja, empir, cizelirana
medenina, v. 27 cm, inv. št. N 35650

Žlebljeni steber raste iz baze v obliki
ornamentiranega krožnika, tulec za
svečo pa ima obliko čašastega kapitela.
Stebri kot osnovni arhitekturni gradniki
antičnega sveta so bili priljubljeni v
notranji opremi od druge polovice
osemnajstega do sredine devetnajstega
stoletja.
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Hišna svečnika
prva polovica 19. stoletja,
bidermajer, delno temno
politiran stružen les, v. 42 cm,
inv. št. 20208 in 20209

Iz kolutastega podstavka in
globoke čaše za prestrezanje
kapljajočega voska se
dviga balustrski stebriček s
tulcem. Svečnika sta tipična
predstavnika preproste
bidermajerske elegance,
ki pušča govoriti lepoti
naravnega lesa. Sveče
in svečniki so bili v prvi
polovici devetnajstega
stoletja kljub močnejši
svetlobi svetilk na
repično olje še vedno zelo
pomembni.

Dvojni namizni svečnik z
žerjavom
prva polovica 19. stoletja,
bidermajer, počrnjeno lito
železo, v. 21 cm, železolivarna
Lauchhammmer, Nemčija (?),
verjetno iz zapuščine barona
Žige Zoisa, nakup leta 1944,
inv. št. 14006

Na sredini svečnika je žerjav,
dolgonoga ptica močvirnica,
ki je že od antike alegorija za
budnost, čuječnost. Počiva
na eni nogi, v kremplju
skrčene noge pa ima kamen,
ki bi padel, če bi zaspal,
in ga takoj zbudil. Lahko
si predstavljamo, da je
razgledani baron Zois rad
imel ta svečnik na pisalni
mizi kot opomin na eno
glavnih vrlin.
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Četverni namizni svečnik
prva polovica 19. stoletja, bidermajer,
pozlačena in cizelirana medenina,
v. 63 cm, iz zapuščine pesnika dr. Franceta
Prešerna volilo Toma Zupana leta 1945,
inv. št. 14025

Dr. Prešeren si je pri svojem
pravniškem in umetniškem delu svetil
s kvalitetnim, pretanjeno okrašenim
svečnikom s kar štirimi svečami. Po
osi se lahko pomika prečka s štirimi
tulci. Nekoč je bil na os pritrjen tudi
odsevnik iz spolirane pločevine.

Kaminski svečnik z boginjo zmage
sredina 19. stoletja, historizem – drugi empir,
Francija ali Dunaj, pozlačena ulita in cizelirana
medenina, v. 49 cm, inv. št. N 35651

Krilata lepotica na krogli je antična boginja
zmage, ki kot poslanka bogov prinaša
bogastvo v obliki štirih rogov izobilja (s
čašastimi tulci za sveče). V Napoleonovem
času je take svečnike, žirandole, ki so
praviloma v parih in v družbi z uro stali na
kaminskih nastavkih, po zamisli Charlesa
Percierja snoval najpomembnejši francoski
cizeler Pierre-Philippe Thomire, po njem
pa tudi osrednji dunajski mojster Johann
Georg Danninger.
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Dvojni hišni svečnik
druga polovica 19. stoletja, historizem – nova gotika,
počrnjeno kovano železo, v. 20. cm, inv. št. 15308

Drobna mojstrovina z obilico gotskih trilistov in šilastih
lokov, ki obrobljajo trikrako nogo in dvokraki nastavek,
želi dajati vtis velikega talnega velikonočnega svečnika,
kakršni so stali v gotskih cerkvah. V resnici pa gre
za priročno svetilo, nastalo v romantični nostalgiji
po rokodelskih spretnostih v času, ko so že začenjali
prevladovati strojni izdelki.
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Svečnik s školjčno kamejo kot senčnikom
druga polovica 19. stoletja, južna Italija, historizem
– nova renesansa, pozlačena ulita medenina,
izrezljana školjčna lupina, v. 26 cm, zaplemba po
drugi svetovni vojni, inv. št. 19078

Okrašen je s poznorenesančnimi maskaroni
(moške glave z velikimi ušesi, dolgo brado in
brki) in akantovim listjem. Po višini in obodu
nastavljivi senčnik je narejen iz školjčne lupine.
Skozi prelivajoče se temno vijoličaste tone
kamejno rezljanega motiva, stolpaste stavbe
pred kremnato biserovinastim ozadjem na
otočku med tremi mostiči, delno preseva
svetloba sveče.

Svečnik s puttom
zadnja četrtina 19. stoletja, historizem –
nova renesansa in novi barok, ulit, pozlačen
in bruniran bron, alabaster, z natisnjenim
imenom prodajalne A. Förster na
Zeljarskem trgu na Dunaju, v. 18 cm,
inv. št. 19077

Mala figura golega dečka, ki ima nalogo
nositi s hrastovim listjem obraščen tulec
za svečo, je kvaliteten livarski izdelek,
kakršne so na prelomu iz devetnajstega
v dvajseto stoletje prodajali v znanem
lokalu v središču Dunaja.
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Hišni svečnik
konec 19. stoletja, historizem
– novi rokoko, ročno poslikan
porcelan, tovarna Herend,
Madžarska, v. 37 cm, nakup
leta 1932 na gradu v Murski
Soboti, inv. št. N 16873/1

Enojni svečnik (eden od
para) ima nastavek s petimi
tulci in nesomerno zavito
telo z reliefnim rokajem.
Kraki so oblikovani kot veje,
po katerih se razrašča listje s
cvetjem, tulci so kot cvetne
čaše. Barvita poslikava še
poudarja to naturalistično
iluzijo.
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Trojni hišni svečnik
konec 19. stoletja, Francija?,
ulita medenina in izrezana,
stisnjena in pozlačena
medeninasta pločevina,
v. 51 cm, inv. št. N 35652

Iz trilistnega podstavka
raste trojna veja z razprtimi
cvetovi in suličastimi listi
lilij. Na koncu vej so v
cvetnih čašah tulci za sveče.
Tovrstni naturalistični
svečniki – celo s pestiči
v cvetnih čašah – so bili
priljubljeni po vsej Evropi.
V podstavku je vtisnjena
številka 1889, morda
številka kalupa ali letnica
izdelave.

Četverni hišni svečnik
okrog 1900, historizem –
secesija, Francija?, zelenkasto
in rjavkasto patinirana litina,
v. 35 cm, inv. št. N 35653

Z vlivanjem v kalup se je
dalo hitro priti do bogato
okrašenih sestavnih delov,
iz katerih je narejen tudi
ta svečnik. Vpadljive
so njegove nožice s
fantazijskimi zmajevimi
kremplji. Ima oznako
modela LSF 316.
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Trojni hišni svečnik
tretja četrtina 20. stoletja, Kropa, počrnjeno
grobo kovano železo, dar oblikovalca in
kovaškega mojstra Joža Bertonclja, v. 42,5 cm,
inv. št. N 35654

V prvih desetletjih po drugi svetovni vojni
so v Kropi načrtno obujali umetniško
obrt. Tradicionalne in tudi moderno
oblikovane izdelke, tudi svečnike za svečane
priložnosti, je prodajala predvsem trgovina
Dom v Ljubljani.
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ŠPORT

1. nadstropje

Med volili, ki jih je pridobil Narodni muzej Slovenije po letu 1991, izstopata zbirki dveh športnikov, dejavnih v prvi polovici oziroma na sredini dvajsetega stoletja. Oba, sabljaški mojster Rudolf Cvetko in sokolski telovadec
Boris Gregorka, sta se zapisala v športno zgodovino z osvojitvijo olimpijske
medalje, kasneje pa sta kot trenerja vsak na svojem področju vzgajala nove
generacije, iz katerih so izšli tudi mednarodno izjemno uspešni tekmovalci.
Sabljaški mojster RUDOLF CVETKO (1880–1977) je prvi Slovenec, ki je
osvojil olimpijsko medaljo. Na Petih olimpijskih igrah v Stockholmu leta
1912 je kot član avstrijske sabljaške reprezentance osvojil srebro v ekipnem
tekmovanju s sabljo. Po kadetnici v Trstu je v letih 1900–1913 kot častnik
služboval v Šestnajstem pešpolku. Sabljaški talent je letih 1904–1912 izpopolnil na tečajih na Vojaškem sabljaškem in telovadnem inštitutu v Dunajskem Novem mestu, sprva kot učenec in inštruktor, po letu 1908 kot učitelj
sabljanja. Leta 1929 je sodeloval pri ustanovitvi sabljaške sekcije Športnega
kluba Ilirija, kjer je v letih 1929–1941 deloval kot načelnik in učitelj. Državno
reprezentanco je vodil na evropskem prvenstvu v Lozani (1935) in na olimpijskih igrah v Berlinu (1936). Po letu 1945 je z vzgojo sabljačev, trenerjev in
sodnikov postavil temelje organiziranega sabljaškega športa v Sloveniji.
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Zlata medalja sabljaške
akademije na prvenstvu
Avstrije
1907, Dunaj, pozlačena
litina, pr. 25 mm,
inv. št. N 21347

Zlata medalja
mednarodnega turnirja
v sabljanju za evropsko
prvenstvo
1911, Dunaj, pozlačena litina,
pr. 29 mm, inv. št. N 22239

Plaketa Akademije za
sabljanje udeležencu
državnega prvenstva
1912, Dunaj, bronasta
pločevina, v. 61 mm,
inv. št. N 21294

Rudolf Cvetko je opozoril
na svoj sabljaški talent
že v tržaški kadetnici
(1896–1900). Vojaške
oblasti so ga kot poročnika
16. varaždinskega pešpolka
poslale na tečaje na Vojaški
sabljaški in telovadni
inštitut v Dunajsko Novo
mesto, kjer je leta 1907
diplomiral z odliko in
istega leta dobil tudi zlato
medaljo na prvenstvu
Avstrije.

Cvetko se je razvil v
uspešnega turnirskega
sabljača. Med drugim
je osvojil zlate medalje
v floretu in sablji na
armadnem prvenstvu leta
1910 v Budimpešti, na
mednarodnem turnirju za
prvenstvo Evrope leta 1911
na Dunaju in v skupini
prvakov na armadnem
prvenstvu leta 1912 na
Dunaju.

V letih 1908–1912 se
je nekdanji gojenec na
vojaškem inštitutu v
Dunajskem Novem mestu
prelevil v učitelja sabljanja.
Znan je bil kot dober
pedagog, ki je znal vzbuditi
in razumeti potenciale
svojih učencev in jih s
procesom metodičnega
pouka pripeljati do
začrtanih ciljev.
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Spominska medalja 5. olimpijskih iger v
Stockholmu leta 1912
1912, Stockholm, pocinkana legura,
pr. 51 mm, inv. št. N 21291

Plaketa državnega prvenstva Kraljevine
Jugoslavije v sabljanju
1935, Beograd, kositrna litina, v. 105 mm,
inv. št. N 23954

Kot drugi najboljši se je uvrstil
v avstrijsko olimpijsko sabljaško
reprezentanco. Kljub njegovemu
odličnemu nastopanju je avstrijska
vrsta izgubila finalni dvoboj z ogrsko
vrsto in osvojila srebrno medaljo. V
posamičnih bojih se je Cvetko v floretu
uvrstil v polfinale, medtem ko v sablji,
kjer je veljal za enega od favoritov,
zaradi predhodnega odhoda Avstrijcev
domov ni nastopil.

Leta 1935 sta na Slovenskem delovala
dva sabljaška kluba, sabljaška sekcija
športnega kluba Ilirija v Ljubljani in
Mariborski akademski sabljaški klub
(MASK). Na državnem prvenstvu v
Beogradu so se Cvetkovi varovanci
zelo izkazali: Ljubljančana Pengov in
Tavčarjeva sta zmagala v floretu, med
mladinci v sablji pa je zmagal Mirko
Koršič.
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Znak vodje sabljaške reprezentance
na 11. olimpijskih igrah v Berlinu leta
1936
1936, Berlin, bronasta litina, svila,
v. 46 mm, inv. št. N 23646

Spominska medalja ob 10. obletnici
ustanovitve Jugoslovanske sabljaške
zveze
1938, bronasta litina, pr. 50 mm,
inv. št. N 23643

V jugoslovansko olimpijsko
reprezentanco so se leta 1936 uvrstili
štirje slovenski sabljači. Ob Ivki
Tavčar (floret) so v moški vrsti Koršič,
Marijan Pengov (floret posamično
in ekipno) in Edvard Marion
(floret posamično in ekipno, sablja
ekipno) zasedli med osemnajstimi
reprezentancami 7.–12. mesto.

Leta 1928 je bila ustanovljena
Jugoslovanska sabljaška zveza, ki je isto
leto postala tudi članica Mednarodne
sabljaške zveze. Pod okriljem zveze
so potekala vsa uradna sabljaška
tekmovanja, za moške v floretu, sablji in
meču, za dame samo v floretu. Cvetku,
ki je spomladi 1929 sodeloval pri
ustanovitvi sabljaške sekcije Športnega
kluba Ilirija, je uspelo v nekaj letih
pripeljati slovenske sabljače do štirih
naslovov državnega prvaka v članski
konkurenci in devetih naslovov v
mladinski konkurenci.
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Spomenica vodji turnirja
državnega prvenstva v
sabljanju
1947, Ljubljana, pozlačena
litina, pr. 36 mm,
inv. št. N 23649

Ob koncu leta 1945 je
Cvetko zbral predvojne
sabljače v telovadnem
društvu Udarnik, nato pa
sodeloval pri organizaciji
več sabljaških sekcij in
društev, internih turnirjev,
telovadnih akademij,
predavanj in ekshibicijskih
nastopov za popularizacijo
sabljaškega športa. Leta 1947
je pripomogel tudi k uspešno
izpeljanemu državnemu
prvenstvu v sabljanju na
ljubljanskem Taboru.

Spominski floret ob
osemdesetletnici Rudolfa
Cvetka
1960, Ljubljana, medenina,
d. 108 cm, inv. št. N 21431

Ob osemdesetletnici mojstra
Cvetka je Sabljaška zveza
Slovenije 15. decembra
1960 v ljubljanski Festivalni
dvorani organizirala slovesno
akademijo. V znak priznanja
za življenjsko delo so Cvetku
izročili pozlačen floret, na
Gospodarskem razstavišču pa
je sledil mednarodni turnir
v vseh treh orožjih, floretu,
meču in sablji.
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Spominska plaketa
jugoslovanskega
olimpijskega komiteja
1969, Beograd, pocinkana
in pozlačena litina, karton,
žamet, v. 135 mm,
inv. št. N 23955

Cvetko je za uspešno
delo prejel vrsto državnih
in društvenih priznanj,
med drugimi Bloudkovo
nagrado. Bil je predhodnik
olimpijskega gibanja pri
nas in kot prvi stoji na
čelu ponosnih slovenskih
športnikov, nosilcev
olimpijskih odličij. Njegovi
športni in pedagoški uspehi
bodo ostali zapisani v
analih slovenske športne
zgodovine.
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2. nadstropje

BORIS GREGORKA (1906–2001), sokolski telovadec in atlet, je na olimpijskih igrah v Amsterdamu leta 1928 kot član jugoslovanske gimnastične
reprezentance osvojil bronasto medaljo. Bil je državni prvak v gimnastičnem mnogoboju posamično
in ekipno ter rekorder v skoku v višino ob palici. Po
končani športni karieri je ostal član Ljubljanskega
Sokola oziroma telovadnega društva Narodni dom.
Največje trenerske uspehe je dosegel z večkratnim
olimpijskim zmagovalcem in svetovnim prvakom v
gimnastiki Mirom Cerarjem. Organiziral je številne
športne prireditve, med drugim 17. svetovno prvenstvo v gimnastiki v Ljubljani leta 1970. Uveljavil se je
tudi kot mednarodni gimnastični sodnik, inventivni
raziskovalec športnega orodja in pisec strokovnih
monografij.
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Znak 1. jugoslovanskega vsesokolskega
zleta v Ljubljani leta 1922
1922, Ljubljana, bronasta pločevina, bombaž,
v. 49 mm, inv. št. N 1430

Narodnozavedni starši so Borisa
Gregorko leta 1913 vpisali v Ljubljanski
Sokol, najstarejše slovensko telovadno
društvo. Leta 1922 je Gregorka na 1.
jugoslovanskem vsesokolskem zletu v
Ljubljani, ki ga je organiziral njegov klub
in je kot mednarodna tekma veljal tudi
kot 7. svetovno prvenstvo v gimnastiki, v
kategoriji višjih naraščajnikov osvojil prvi
zmagovalni venec za nastop v peteroboju
(prosta vaja, skok v višino, skok v daljavo,
preskok čez kozo in tek na sto metrov).

Medalja prvenstva Kraljevine Srbov,
Hrvatov in Slovencev (SHS) v skoku v
višino ob palici
1925, bronasta litina, pr. 40 mm,
inv. št. N 17065

Gregorka je kot vsestranski športnik
leta 1924 vstopil v športni klub Ilirija, za
katerega je naslednje leto s slovenskim
rekordom v skoku ob palici (3,00 m)
že osvojil slovensko prvenstvo. Na
državnem atletskem prvenstvu istega
leta v Zrenjaninu v Vojvodini je v skoku
ob palici osvojil drugo, v skoku v višino
pa tretje mesto. Pozimi je tekmoval tudi
v smučarskih tekih, skokih in alpskem
smučanju.
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Štartna številka Borisa Gregorke
na 9. olimpijskih igrah v
Amsterdamu leta 1928
1928, Amsterdam, platno,
v. 155 mm, inv. št. N 17134

Leta 1928 je Gregorka kot
član jugoslovanske olimpijske
reprezentance na 9. olimpijskih
igrah v Amsterdamu osvojil
bronasto medaljo. S štartno
številko 747 je osvojil še 20.
mesto na bradlji in v skoku
čez konja, 23. mesto na drogu,
27. mesto na konju z ročaji in
31. mesto v mnogoboju med
posamezniki.
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Zlata medalja 7. zleta
Poljske sokolske zveze v
Poznanju leta 1929
1929, Poljska, pozlačena
bronasta litina, v. 88 mm,
inv. št. N 17020

Na 7. zletu Poljske
sokolske zveze leta 1929
v Poznanju je Gregorka
vodil vrsto višjega
gimnastičnega oddelka
Ljubljanskega Sokola in
zasedel prvo mesto med
posamezniki.

Spominska medalja
mednarodne gimnastične
tekme (svetovnega prvenstva
v gimnastiki za posameznike)
v Parizu
1931, Pariz, posrebrena litina,
pr. 50 mm, inv. št. N 17018

Ob 50. obletnici ustanovitve
Mednarodne gimnastične
zveze leta 1931 so Francozi v
Parizu organizirali neuradno
svetovno prvenstvo
posameznikov. Gregorka
je v enem dnevu izvedel
šestnajst nastopov in se v
mnogoboju uvrstil na 16.
mesto, med posameznimi
orodji pa je bil v preskoku
peti, v prostih vajah sedmi,
na krogih dvanajsti in na
drogu petnajsti.

Znak prvega pokrajinskega
sokolskega zleta
1933, Ljubljana, železna
pločevina, rips, pr. 32 mm,
inv. št. N 17079

Ob 70. obletnici ustanovitve
Ljubljanskega Sokola (1863–
1933) je potekal 1. pokrajinski
zlet jugoslovanskega
sokolstva. Gregorka je
sodeloval pri organizaciji
in nastopil. Zmagala je
vrsta Ljubljanskega Sokola.
Gregorka je od sokolskega
načelnika Miroslava
Ambrožiča dobil posebno
priznanje za odlično
organizacijo in sodelovanje
pri vodenju zleta in
tekmovanj.
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Znak vodje reprezentance
na 4. mediteranskih igrah v
Neaplju
1963, Neapelj, pozlačena
legura, emajl, v. 63 mm,
inv. št. N 17159

Po letu 1945 se je
Gregorka uveljavil kot
odličen organizator v
matičnem telovadnem
društvu in hkrati kot eden
najuspešnejših gimnastičnih
vzgojiteljev. Posebej se je
veselil izrednih uspehov
varovanca Miroslava Cerarja
na njemu najljubšem orodju,
konju z ročaji. Slovenske in
jugoslovanske telovadce je
uspešno vodil na številne
mednarodne tekme, tudi
na 4. mediteranske igre leta
1963 v Neaplju.
Znak vodje gimnastične
reprezentance na 18.
olimpijskih igrah v Tokiu
1964, Tokio, pozlačena litina,
emajl, v. 61 mm,
inv. št. N 17140

V jugoslovansko olimpijsko
gimnastično reprezentanco
leta 1964 v Tokiu, ki jo
je pripravljal in vodil
Gregorka, so se uvrstili trije
slovenski športniki: Miro
Cerar, Janez Brodnik in Tine
Šrot. Cerar je za nastop
na konju z ročaji osvojil
zlato, na drogu pa bronasto
medaljo, kar je bil tedaj
eden največjih uspehov
povojnih slovenskih oziroma
jugoslovanskih športnikov.
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Plaketa mednarodne
gimnastične zveze za zasluge
1970, Ljubljana, pocinkana
in pozlačena legura, emajl,
karton, žamet, v. 71 mm,
inv. št. N 17694

Gregorka je bil član
organizacijskega komiteja,
vodja izvedbe svetovnega
prvenstva in predsednik
tehnične komisije na 17.
svetovnem prvenstvu
v gimnastiki leta 1970
v Ljubljani. Napore
organizatorja je v veliko
veselje navijačev poplačal
Miroslav Cerar z osvojitvijo
zlate medalje za vajo na
konju z ročaji in še drugič
ubranil naslov svetovnega
prvaka.
Plaketa telovadnega društva
Partizan Narodni dom Borisu
Gregorki ob sedemdesetletnici
delovanja v društvu
1983, Ljubljana, pozlačena
litina, plastična masa, žamet,
svila, karton, v. 95 mm,
inv. št. N 17695

Ljubljanski Sokol oziroma
telovadno društvo Partizan
Narodni dom, najstarejše
in najuspešnejše slovensko
telovadno društvo, je postalo
Borisu Gregorki drugi
dom. V njem je dosegel
največje uspehe kot sokolski
telovadec, z varovancem
Miroslavom Cerarjem pa je
postal eden najuspešnejših
gimnastičnih trenerjev.
Njegovi organizacijski in
trenerski uspehi so zgled
in izziv novim generacijam
slovenskih športnikov in
športnih delavcev.
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URE
Instrumenti za merjenje časa sodijo med naše najstarejše muzealije. Leta
1832 je muzej dobil na primer vodoravno sončno uro iz kamna jetrenca, ki
jo je leta 1776 izdelal Jože Mrak, jamomerec v idrijskem rudniku živega srebra, dve leti pozneje še žepno azimutno sončno uro. Po drugi svetovni vojni
je prišla v muzej večina hišnih ur, ki so iz osemnajstega in prve polovice
devetnajstega stoletja. V muzejski zbirki so danes med mehanskimi posebno
dragocene medeninaste stolpaste hišne ure iz sedemnajstega in osemnajstega stoletja iz slovenskim deželam bližnjih in z njimi gospodarsko povezanih
južnonemških umetnostnih in obrtnih središč, Nürnberga in Augsburga.
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Osemnajsto stoletje zastopajo baročne tabernakljaste in
podne ure ter pozlačene rezljane hišne ure iz klasicistične
dobe, dela urarskih mojstrov iz Ljubljane, Maribora, Gorice, Gradca in z Dunaja. Največ ur je iz devetnajstega stoletja, v prvi vrsti empirske in bidermajerske stebrne in portalne ure, krajinske slike z vstavljenimi urnimi mehanizmi
in številčnicami, stenske ure v okvirjih, historistične ure s
figurami in dunajski regulatorji.
1. nadstropje
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Hišna ura na bitje
prva polovica 16. stoletja,
renesansa, južna Nemčija,
zlačena in gravirana
medenina, kositer, lito železo,
v. 26 cm, dar pred letom
1888, inv. št. N 243

V šestnajstem stoletju so
hišne ure dobile ohišja
v obliki pokončnega
pravokotnika z zvoncem na
vrhu. Stale so na konzolah
in poganjale so jih uteži.
Bile so pomemben znak
veljave. Augsburg in
Nürnberg sta bila glavni
središči izdelovanja ur v
srednji Evropi. Pokončno
kvadrasto ohišje je okrašeno
s predrtim, še gotskim
krogovičjem in z vgravirano
trojico grbov, najbrž
plemiških lastnikov, pod
arkadnim lokom.
Vodoravna osebna sončna urica
1580, Italija, pozlačena
medenina, pokositreno železo,
pr. 68 mm, inv. št. N 2082

Še večji statusni simbol kot
hišne ure so bile v renesansi
majhne prenosne urice. V
šatuljo iz pokositrene železne
pločevine s pokrovom je vpeta
okrogla, v ognju pozlačena
medeninasta ploščica z več
vgraviranimi številčnicami in
zatičema, na katera so nekoč
natikali sklopni gnomon
(paličico, ki meče senco).
Sredi medeninaste ploščice je
vrtljiv kompas, uporaben na
obeh straneh ure. Poleg smeri
italijansko poimenovanih
vetrov sta vrezani zemljepisni
koordinati za Rim.
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Osmerokotna osebna urica
druga polovica 16. stoletja,
renesansa, južna Nemčija,
medenina, železo, kositer,
v. 53 mm, dar leta 1832,
inv. št. N 228

Pripadniki elit so v
šestnajstem stoletju lahko
že uporabljali tudi prve
mehanske prenosne urice.
Večinoma so jih nosili
obešene na dolgem traku
ali verižici okrog vratu ali
v mošnjičku za pasom. Ti
dragoceni inštrumenti na
jekleno vzmet z okroglo
številčnico brez zaščitnega
stekla in z enim kazalcem so
bili večinoma ovalne, včasih
tudi osmerokotne oblike
in se jih je zato prijelo ime
nürnberško jajce/nürnberška
urica. Našo je izdelal urar z
začetnicama VS, morda gre
za münchenskega mojstra
Veita Schaufla.
Sklopna osebna sončna urica
začetek 17. stoletja, južna
Nemčija (Nürnberg), les,
slonovina, medenina, v. 30 cm,
inv. št. N 372

Pravokotni ploščici sta
speti s tečajem. Na zunanji
strani je lunina ura s
koncentričnima vencema
in z vrtljivim medeninastim
krožnikom, na razprtih
notranjih površinah sta
vgravirani sončni uri z
vmes vpeto nitko, ki meče
senco. V sredino je vstavljen
okrogel kompas, v njem
je znak dveh rok, morda
slikovni podpis urarja.

VODNIK PO METELKOVI URE

206

Stolpasta hišna ura na
bitje
prva četrtina 17. stoletja,
pozna renesansa, južna
Nemčija (Augsburg?),
zlačena gravirana
medenina, železo,
posrebrena številčnica,
v. 23 cm, dar leta 1885,
inv. št. N 242

Renesančne namizne
ure so bile praviloma
oblikovane kot
miniaturni stolpiči z
več številčnicami, s
piramidalnim okrasom,
vogalnimi pilastri in
kupolo z zvoncem.
Medeninasta površina
je okrašena z listnim
ornamentom. Začetnici
NS morda označujeta
augsburškega urarja
Nicolausa Schmidta.
Poznejše predelave so
dodale nihalo in še eno
emajlno številčnico.
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Železna hišna ura
17. stoletje, Kropa?, kovano
železo, poslikana železna
pločevina, v. 43 cm,
inv. št. N 7659

Po zgledu velikih stolpnih
ur so imele tudi mnoge
hišne ure na uteži železno
ogrodje brez ohišja, zvonec,
zobato kolesje s t. i. tehtnico
(zavoro) in en sam kazalec.
Obešene so bile na steno
ali pa so stale na konzoli
ali mizi. Izdelovali so jih
domači kovači. Dolgo se je
ohranilo še poznogotsko
okraševanje z gotskimi
fialami in križnimi rožami.

Šesterokotna namizna ura
začetek 18. stoletja, barok,
Johann Christoph Jaenichen,
Gdansk, Poljska, posrebrena
medenina, pr. 15 cm,
inv. št. N 8962

Potovalna ura z
mehanizmom za bujenje in
oznakami za lunine mene
in dneve v mesecu ima
nizko medeninasto ohišje
z vogalnimi hermami in
nogice v obliki storžev. Ure
z vodoravno številčnico so
bile znane že v renesansi,
najdlje so se ohranile v
severovzhodni Evropi.
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Ura na žagi
prva polovica 18. stoletja,
barok, gravirana in cizelirana
medenina, železo, v. 50 cm,
inv. št. N 8770

Nekateri mojstri so
poskušali najti še nove
načine poganjanja kolesja.
Ta ura, ki jo, ko drsi po
zobati letvi, poganja lastna
teža, je verjetno nastala
v osrednjem urarskem
središču svojega časa,
Augsburgu.

Žepna ura čebularica
prva polovica 18. stoletja,
barok, Valentin Stoss, Ulm,
južna Nemčija, gravirano in
cizelirano srebro, želvovina,
dar leta 1841, pr. 55 mm,
inv. št. N 229

Od sredine sedemnajstega
stoletja se je z novo spiralno
vzmetjo v kolesju dalo
čas izmeriti natančneje in
urnemu kazalcu so začeli
dodajati še minutnega.
Osebne urice kroglaste
oblike s srebrno ali
medeninasto številčnico
so najprej v Angliji, kmalu
pa tudi v celinski Evropi
gospodje nosili v žepih. Imele
so več zaščitnih, z baročnim
reliefnim okrasom tolčenih
in z želvovino obdanih ohišij,
zato so spominjale na čebulo.
Zraven naše je poznejši
ključek za navijanje.
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Tabernakljasta hišna ura
druga četrtina 18. stoletja,
barok, Martin Weinhart,
Gradec, temno lužen
les, gravirana, cizelirana
in reliefno stisnjena
medenina, v. 50 cm,
inv. št. N 8693

Osemnajsto stoletje
so tudi na Slovenskem
obvladovale hišne ure z
nihalom v pokončnem
kvadrastem lesenem
in zasteklenem ohišju
(podobno oltarnemu
tabernaklju), ki je bilo
po tedanjem okusu v
posnemanju dragocene
čezmorske ebenovine
običajno črno. Podobno
kot sočasne kabinetne
omarice so imele
stopničaste podstavke
in kape. Medeninaste
plošče s številčnico so
bile bogato reliefno in
predrto ornamentirane.
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Tabernakljasta nočna ura
1746, barok, Boltežar
Hofman, Ljubljana, temno
lužen les, oljna poslikava
na pločevini, v. 48 cm,
inv. št. N 8225

Nekatere baročne hišne
ure niso imele običajne
številčnice. Če so bile
osvetljene od znotraj,
so bile predrte številke
na skriti pomični
številčnici vidne tudi v
temi. Na tem izdelku
znane ljubljanske
urarske družine se skozi
odprtino ob angelcu
vidijo rimske številke
za polne ure, spredaj
nad naslikano krajino
z dekorativnimi stebri
in vodo pa tiste, ki
označujejo četrtinke.
Poleg tega ima ura tudi
repetirni mehanizem, da
se da zadnje udarce tudi
ponovno slišati.
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Podna hišna ura
sredina 18. stoletja, barok,
Anton Onič, Maribor,
hrast, pozlačen rezljan les,
medenina, v. 255 cm,
inv. št. N 8872

Prostostoječa visoka podna
ura na uteži ima leseno
ohišje s številčnico na
okrašeni medeninasti plošči,
skozi okence pa se vidi dolgo
nihalo, ki zagotavlja točnost.
Rezljano okrasje ohišja
in tolčeni ornament na
številčnici sta iz somernega
baročnega školjčevja in
plamenovja.
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Dvostranska azimutna
sončna urica
1759, rokoko, graviran
posrebren baker, v. 12,5 cm,
dar leta 1834, inv. št. N 293

Ura kot obesek je sestavljena
iz dveh prekrivajočih se
ploščic. Na desni strani
je premični gnomon
(meče senco), povezan s
koledarskim kazalcem. Na
manjši ploščici je osem
koncentričnih krogov z
latinskimi imeni mesecev in
dni ter zodiakalnimi znaki.
Na drugi strani je vrezana
ukrivljena številčnica.
Mojster se je podpisal z
začetnicami FSPOMR,
označena zemljepisna širina
46°10’ pa je širina Ljubljane.

Stebrna hišna ura
začetek 19. stoletja, empir,
Boltežar Hofman, Ljubljana,
rezljana, pozlačena in
posrebrena lipovina, bel emajl,
repetirni mehanizem,
v. 48 cm, inv. št. N 8765

Prehod iz osemnajstega v
devetnajsto stoletje je hišne
ure spremenil v arhitekturna
stebriščna preddverja v
razkošnem rezljanem in
pozlačenem empirskoklasicističnem slogu, nad
katerimi kraljujejo belo
emajlirane številčnice z
mehanizmom v bobnu. Na
simbolične vezi s pojmom
časa in z antično mitologijo
spominjajo osrednji kipci, v
našem primeru iznajdljivi in
neustrašni junak Herkul.
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Apolonova hišna ura
začetek 19. stoletja, empir,
Avstrija, alabaster, medeninasto
okrasje, bel emajl, repetirni
mehanizem, v. 53 cm,
inv. št. N 9286

Svetlikajoči se alabaster
smetanastih tonov, ki se
zlahka obdeluje, je postal
priljubljeni material za
ohišja ur in je posebno lepo
učinkoval v kombinaciji
z zlatim okrasjem. Lira
pooseblja grškega boga
kultiviranosti in razuma
Apolona, ki je bil med drugim
tudi zaščitnik pesništva in
glasbe in v rimski mitologiji
proglašen za boga Sonca.
Zanimiva je konstrukcija, pri
kateri je v boben spravljeno
kolesje pritrjeno na nihalo.
Ohranjena je tudi prvotna
zasteklena protiprašna
omarica z vzorčasto
papirnato tapeto.
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Namizna ura z ovni
prva četrtina 19. stoletja,
pozni empir, Anton Regali,
Ljubljana, furnir, lužen na
mahagoni, pozlačena rezbarija,
medeninaste reliefne aplike,
gijoširana medenina, bel emajl,
mehanizem za bitje polnih ur,
nakup leta1924, v. 35 cm,
inv. št. N 8078

Klasicistično-empirski
umetnostni slog se je ohranil
še dolgo po sicer kratki
francoski zasedbeni epizodi.
Regalijevo uro nosijo
usločene opore s pozlačenimi
ovnovimi glavami. Ovni
simbolizirajo grškega boga
Hermesa, ki je bil znan tudi
kot učitelj, poosebljenje
razuma in zgovornosti.
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Portalna ura
okrog 1820, pozni empir, Janez
Nepomuk Wolfhart, Maribor, furnir, lužen
na mahagoni, alabaster, medenina,
v. 50 cm, inv. št. N 9275

Najznačilnejša vrsta hišne ure v prvi
polovici devetnajstega stoletja je
bila bidermajerska namizna ura z
arhitektonsko zasnovanim lesenim
ohišjem. Ohišje je imelo praviloma
obliko portala s pokritim stopniščem
in enim parom ali več stebričev, nad
katere je bil postavljen boben z uro,
spodaj je viselo nihalo.
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Stebrna ura z motivom Svete zveze
dvajseta leta 19. stoletja, pozni
empir, na mahagoni luženi furnir,
alabastrna stebriča, pozlačen
medeninast okras, ogledala,
marmorni kipec, v. 57 cm,
inv. št. N 1277

Po Napoleonovem porazu je bilo
več kongresov t. i. Svete zveze, na
katerih so se vladarji pogovarjali
o novem evropskem ravnotežju
sil. Leta 1821 je cesar Franc I.
v Ljubljano povabil ruskega
carja in v naslednjih mesecih še
vrsto drugih državnikov. Na te
dogodke spominja ura s tremi
kronanimi figurami – Rusa
Aleksandra I., Avstrijca Franca I.
in Prusa Franca Viljema. Podnje
so postavljene štiri kardinalne
kreposti, na vrhu ure, ki je
sama simbol za zmernost, pa
Aristotelovo poprsje predstavlja
Modrost.
Moška žepna ura
prva polovica 19. stoletja,
bidermajer, Vacheron et
Constantin, Ženeva, tip Breguet,
zlato, bel emajl, pr. 45 mm, nakup
leta 1906, inv. št. N 1006

V devetnajstem stoletju so
primat v izdelovanju osebnih
ur prevzeli sprva Francozi in
naposled Švicarji. Ohišja so
se vedno bolj tanjšala, belo
emajlirane številčnice so
varovali konveksna stekelca in
pločevinast vzmetni pokrov.
To uro je maršal Radecki
leta 1851 v Monzi podaril
cesarsko-kraljevemu častniku
17. kranjskega pehotnega polka
Antonu Karingerju, ki je bil
priznani romantični krajinski
slikar in sin ljubljanskega urarja
Jožefa Karingerja.
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Tabernakljasta ura
okrog 1880, historizem –- novi barok, Eduard
Dorninger, Gradec, politirana, rezljana in stružena
orehovina, medenina, v. 67 cm, inv. št. N 8561

Reprezentančno ohišje posnema baročne ure
tako s svojo škatlasto obliko kot z razkošnimi
zlatomedeninastimi, serijsko ulitimi listnimi
aplikami in krilatimi angelskimi glavicami.
Tudi mehanizem je moderen strojni izdelek iz
tradicionalnega urarskega središča štajerskega
Gradca.
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