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1 UVOD 

Poslikava Andreja Herrleina na temenu stopnišča Gruberjeve palače je bila od svojega nastanka leta 

1786 že deležna nekaterih sporadičnih restavratorskih posegov, kar jasno izkazuje njeno sedanje 

stanje. Potemnjena površina poslikave, ki deluje skoraj črno, ne omogoča več razbiranja prizorov in 

vzbuja vprašanja o slikarski tehniki in uporabljenih obnovitvenih metodah.  

 

Ponovno zanimanje za omenjeno poslikavo se je vzbudilo leta 2017, ko je bila izbrana kot ena izmed 

lokacij, na katerih se bo v letu 2018 odvijala praktična izvedba aplikacij izbranih restavratorskih 

metodologij v sklopu šestdnevne delavnice čiščenja z geli, ki jo bo vodil priznani angleški konservator 

Richard Wolbers.1 Mednarodno delavnico z naslovom New methods of cleaning wall paintings using 

gels, bo junija 2018 gostil ZVKDS Restavratorski center. V sklopu priprav nanjo sta bila v Ljubljani 

izbrana spomenika stenskega slikarstva (poleg Herrleinove poslikave v Gruberjevi palači še poslikava v 

meščanski hiši na Bregu 20, ki je domnevno, a še ne zagotovo, nastala pod čopičem Franca Jelovška), 

ki bosta služila kot poligon za praktične teste odstranjevanja površinskih nečistoč. Ker pa je pred 

posegom v umetnino potrebno poznati vso njeno zgodovino, sta bila za lokaliteti raziskana historiata, 

med njimi pričujoči, ki odstira zgodovino posegov na stopniščni poslikavi.  

 

2 ARHITEKTURNO-ZGODOVINSKI PREGLED SPOMENIKA 

Stavba na Zvezdarski ulici 1, v kateri ima sedež osrednji arhiv Republike Slovenije, je bila zgrajena med 

leti 1773-17772 po načrtih jezuita in arhitekta Gabrijela Gruberja.3 Poznamo ga predvsem kot 

projektanta in graditelja prekopa za osuševanje Ljubljanskega barja ter načrtovalca omenjene palače. 

Stavba je bila zgrajena za namene šole za mehaniko in hidravliko, ki jo je s pomočjo kranjskih deželnih 

stanov ustanovila Kranjska kmetijska družba,4 del sredstev zanjo pa je prispeval tudi Dunaj, pod 

                                                 
1
 Raziskovalno področje Richarda Wolbersa, sodelavca konservatorskega oddelka na univerzi v Delawaru, je 

osredotočeno na razvoj sistemov za čiščenje umetniških del in tehnike za karakterizacijo slikarskih veziv. 
Delavnice svojih metod čiščenja redno izvaja po deželah v Ameriki in Evropi ter sodeluje v raziskovalnih 
projektih z ustanovami kot so The Getty Conservation Institute, Columbia University in ICCROM v Rimu.  
Richard Wolbers, biografija, University of Delaware, department of Art Conservation, vir 21.11.2017: 
https://www.artcons.udel.edu/faculty/ud-faculty/doczepp 
2
 V literaturi se datumi zaključka gradnje močno razlikujejo; segajo od leta 1775 (ŠUMI et al. 2007, str. 241), do 

1781 (ŠUMI 1992, str. 68.) in 1782 (RADICS 1908, str. 14, STELE 1957, str. 8). 
3
 Gabrijel Erhard Johannes Nepomuk Gruber (1740 Dunaj – 1805 Sankt Peterburg), znanstvenik in redovnik, je 

leta 1768 prišel v Ljubljano in postal predstojnik stolice za risanje, geometrijo, mehaniko in hidravliko. Šolo je 
vodil in na njej poučeval od leta 1769 do svojega odhoda v Rusijo leta 1784. Kot arhitekt je zasnoval palačo na 
današnji Zvezdarski 1, zgradil vilo pod Rožnikom ter vodil šest let trajajočo obnovo v požaru poškodovane 
jezuitske cerkve sv. Jakoba v Ljubljani. Manj ga poznamo kot umetnika; slovel je po akvarelih in miniaturah na 
slonovi kosti. Podrobneje o Gabrijelu Gruberju v: Aleksandra SERŠE et al., Garbijel Gruber 1740-1805, Razstava 
ob 200 letnici smrti, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2005; Igor SAPAČ, Baročni arhitekti na Slovenskem, 
geslo Gabrijel Gruber, ŠUMI et al. 2007, str. 241. 
4
 Gre za prvo strokovno-obrtno šolo v Ljubljani, ki je bila ustanovljena leta 1766 in je delovala med leti 1769 in 

1784. 
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pogojem, da bo zgrajena v dveh letih.5 V dvonadstropni palači so bili urejeni prostori šole za mehaniko 

in hidravliko, knjižnica za mehaniko in poljedelsko stroko, zbirka ladijskih modelov, rudninske in 

naravoslovne zbirke ter astronomska opazovalnica na strehi, na katero ohranja spomin le še ulično ime 

Zvezdarska ulica.6  

 

 

Slika 1: Podoba Gabrijela Gruberja. 

 

Slika 2: Pogled na čelno fasado palače ob Zvezdarski ulici.  

 

Monumentalna poznobaročna palača je hkrati funkcionalna in reprezentativna stavba, vendar njeno 

zadržano oblikovanje zunanjih fasad skorajda ne da slutiti bogatega oblikovanja notranjosti. Fasadne 

ploskve so nerazčlenjene, le v pritličju je členjena stena s horizontalno potekajočimi pasovi. Vse 

okrasje je zbrano okrog oken in glavnega vhodnega portala. Pravokotne okenske odprtine v 

nadstropjih so poudarjene z izstopajočimi nadstreški, pod katerimi so obešeni kitasti motivi; prav tako 

jih najdemo v kartušah pod okni v prvem nadstropju, pod okni drugega nadstropja pa visi draperija. 

                                                 
5
 UMEK et al., Arhiv SR Slovenije in Gruberjeva palača, Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, Zbirka vodnikov, 

Maribor 1982, str. 13. 
6
 Na podlagi pregleda prostorov v stavbi ter Gruberjevega pisma deželni vladi iz leta 1783 (prevod izseka v: Juša 

SERAJNIK-VAVKEN, Stavbni razvoj Gruberjeve palače v Ljubljani, Kronika, VII, 1959, str. 179; v celoti je transkript 
njegovega poročila objavljen v njeni diplomski nalogi: Juša SERAJNIK, Gruberjeva palača v Ljubljani: diplomska 
naloga, Ljubljana, pred 1959, Priloga II), je mogoče rekonstruirati namembnost prostorov v palači. Besedilo v 
nadaljevanju povzemam po UMEK et al. 1982, str. 13ss: »V pritličju naj bi bile delavnice ključavničarjev in 
mizarjev, skladišča za spravljanje velike navigacijske opreme in orodja ter stanovanje za služinčad. V prvem 
nadstropju stopimo z ovalnega stopnišča v nekakšno predsobo, iz katere vodijo vrata v tri prostore, v katerih je 
stanoval Gruber, in kapelo, skozi vrata v osi hiše pa pridemo v velik dvoranski prostor, v katerem je bila učilnica 
za mehaniko in hidravliko. V njej so hranili tudi učila za ti dve stroki. Izhod na levi je vodil v knjižnico za 
mehansko in poljedelsko stroko (danes knjižnica Arhiva RS), izhod na desni pa v sobo, v kateri so najbrž hranili 
zbirko ladijskih modelov, za katero je Gruber v omenjenem poročilu zapisal, da je »v naših deželah gotovo 
edina«. V prvem nadstropju je bilo stanovanje, kapela in dvorana, ki je služila kot učilnica ter knjižnica (tudi 
danes knjižnica Arhiva RS). V drugem nadstropju je bilo še več učilnic, sobe za zbirke ter stanovanja za 
profesorje. Sestavni del stavbe naj bi bila tudi terasa in astronomska opazovalnica o čemer pa danes ni sledi. Iz 
omenjene predsobe ob stopnišču se je prišlo po hodniku ob stopnišču v dvosobno stanovanje profesorja 
poljedelstva. V drugem nadstropju, ki ima povsem enako razporeditev prostorov kot prvo, le kapele nima, naj bi 
bila v največjem prostoru učilnica tesarjev, zidarjev in risarjev, levo od nje fizikalna dvorana (danes sejna soba 
Arhiva), desno pa soba za rudninsko in druge prirodoslovne zbirke in naprej mala sobica za pomočnika na šoli. Iz 
predsobe ob ovalnem stopnišču je bilo na desni strani dvosobno stanovanje profesorja matematike in fizike, levo 
pa se je po hodniku prišlo v dvosobno stanovanje profesorja za risanje, zidarstvo in tesarstvo (danes uprava 
Arhiva). Gruber v omenjenem poročilu govori tudi o veliki terasi in astronomski opazovalnici. O njiju v hiši danes 
ni sledi. Na zvezdarno spominja le ulično ime »Zvezdarska ulica«.  
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Gre za elemente kitastega sloga, ki ga palača uvaja na Kranjsko. Štukaturo okrasje v obliki visečih 

listnatih kit, ki ga najdemo na zunanjščini in v notranjščini palače, že narekuje prehod iz rokokoja v 

resnejšo govorico klasicizma (Slika 2).7  

 

Park pred palačo 

Pred Gruberjevo palačo se danes razteza park (EŠD 19848), ki je nekoč segal vse do nabrežja 

Ljubljanice. Ko so leta 1774 pogoreli jezuitski kolegij in šest hiš pred palačo, je Gruber zemljišče 

odkupil z namenom gradnje ladjedelnice, česar nato zaradi pomanjkanja denarja ni uresničil, je pa tam 

skladiščil les in ladje. Kasnejši lastniki palače so nato na tem mestu uredili vrt, ki je bil tudi ograjen.8 

Juša Vavken leta 1959 zapiše, da je še ohranjen del vrtne ograje, zgrajene leta 1900, s secesijsko 

okrašenimi vogalnimi stebri.9 Posamezni segmenti ograje so vidni tudi na starih fotografijah (Slike 3, 

4a in 4b). Danes se od nje ni ohranilo nič več razen zamejitve z nizkim zidcem ob Zvezdarski ulici.10 

 

 

Slika 3: Pogled proti ograjenemu vrtu pred palačo.  

  

Sliki 4a in 4b: Del zidu in detajl okrasnega stebra ograje. 
 
Stavbna zgodovina 

Stavbno zgodovino je podrobneje obdelala Juša Vavken v diplomskem delu s kasnejšo objavo, kjer 

pojasnjuje faze gradnje in predelav.11 Gruber je z zidavo začel v letu 1773 na prostoru med jezuitskim 

kolegijem, ki je stal na današnjem Levstikovem trgu ter starim jezuitskim seminarjem ob sedanjem 

južnem boku Gruberjeve hiše.  

 

                                                 
7
 Zopfstil, Das grosse Kunstlexikon von P. W. Hartmann, vir 11. 1. 2018: 

http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_9818.html 
8
 Gruber je že leta 1783 zemljišče pogorišča prodal Hrenu in ob tem v pogodbi zahteval, da se prostor nameni 

za vrt in ne za gradbeno zemljišče (SERAJNIK-VAVKEN 1959, str. 178). ZAL hrani dokument v zvezi z gradnjo 
ograje pred Virantovo hišo (leto 1900, fasc. 1155, št. 15560). Vrt je bil, sodeč po načrtu, vsaj v začetku ograjen s 
kovano ograjo z zidanimi stebri. 
9
 Fotografije ograje s kiparskimi detajli ter kovinskimi vrati hrani AS. 

10
 Glede na starejše fotografije, ki prikazujejo prenovo fasade palače v letu 1976, je bila ograja že tedaj podrta. 

Fotografije hrani Arhiv Slovenije, AS-135/3-4, obnova je potekala med 23. 3. in 23. 7. 1976. 
11

 SERAJNIK-VAVKEN 1959, str. 174-185; SERAJNIK, pred 1959. 
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Današnja palača je rezultat večih gradbenih faz (slika 7), ki jih povzemam po Juši Vavken (Serajnik-

Vavken 1959). Po šestnajstih letih službovanja je Gruber leta 1784 zapustil Ljubljano, palača pa je bila 

prodana na dražbi in je ostala v privatni lasti vse do 1880.12 Zahodna fasada z glavnim vhodom, ki je 

obrnjena proti Zvezdarski ulici in je bila na začetku z enajstimi okenskimi osmi osno simetrična, je bila 

kasneje podaljšana za tri osi, s čimer je bila porušena simetrija palače. Med leti 1809 in 1813 je bil 

namreč na njenem južnem boku dodan triosni prizidek, ki je podrejen oblikovanju prvotne fasade. V 

nadaljevanju je v štiridesetih letih 19. stoletja vzhodna dvoriščna fasada s poudarjenim sredinskim 

rizalitom dobila na severnem delu prizidek nove stavbe - Virantove hiše. Palačo je leta 1840 kupil 

Anton Virant, deželni poslanec, ki je v letu 1842 pričel z zidavo novega poslopja, s pročeljem 

obrnjenega proti Levstikovem trgu in Šentjakobski cerkvi. Virantova hiša je v treh okenskih oseh 

prevzela formalno oblikovanje fasade Gruberjeve palače, zato je je danes stilno enotnih šest okenskih 

osi severne fasade. Iz tega obdobja je znana gostilna s prenočišči, Pri Virantu, nemško Zur Sternwarte 

(Pri zvezdoglednici).13 Obe stavbi, tako Virantova hiša kot Gruberjeva palača, sta leta 1887 prešli v last 

Kranjske hranilnice, ki je stavbo namenila za novoustanovljeno umetnostno-obrtno šolo. Ta se je leta 

1899 delno preselila v bližnji stiški dvorec, v nadstropje palače pa je hranilnica umestila tkalnico 

svojega kranjskega zavoda za umetno tkanje, ki je delovala tu do 1909. leta. Izdelek tkalnice je bil tudi 

bogato izvezeni prt na oltarni menzi v kapeli palače, ki ga omenja še Umet et al. 1982. leta, danes pa ga 

na tem mestu ni več (Sliki 5 in 6). V času lastništva Kranjske hranilnice sta v pritličju palače delovali 

prodajalna in kavarna.  

 

 

Slika 5: Delavnica zavoda za umetniško tkanje. 

 

Slika 6: Oltarno menzo v kapeli je 
prekrival prt, ki je bil izdelek tkalnice. 

 

Kmalu po prvi svetovni vojni, leta 1922, je palačo kupila Poštna direkcija, ki jo je za poslovne prostore 

preuredila leta 1924 pod strokovnim vodstvom konservatorja Franceta Steleta in uradovala v stavbi vse 

do leta 1965. Po drugi svetovni vojni je prišla v državno last in prostori v prvem nadstropju so bili 

konec leta 1953 dodeljeni Arhivu republike Slovenije, ki se je pridružil Poštni direkciji, po izselitvi 

                                                 
12

 Njene številne lastnike, vse od Gruberjevega odhoda do prevzema Kranjske hranilnice, našteva Peter RADICS, 
Alte Häuser in Laibach, Geschichts-Erinnerungen, serie I, Ljubljana 1908, str. 17ss. 
13

 Ljubljanski hoteli pred 100 leti, Kronika slovenskih mest, letnik 3, Ljubljana 1936, str. 46s. Vir 7. 1. 2018, DLIB: 
https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-5RDWHU4K 
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poštnih uradov pa mu je pripadla celotna palača. Med leti 1972–1976 je bilo na dvoriščni strani po 

načrtih arhitekta Janeza Trenza zgrajeno skladišče za potrebe arhiva (za etažo povišano leta 1980), ki 

je zraslo na mestu med leti 1850–1860 sezidane stavbe ob Rožni ulici (slika 8). Zadnja adaptacija je 

bila izvedena med leti 1977–1979, ko je bila po Trenzovih načrtih tudi Virantova hiša adaptirana za 

potrebe arhivskih skladišč.14 

 

 

Slika 7: Shema faz gradnje Gruberjeve (A 
in B) ter Virantove stavbe (C in D). 

 

Slika 8: Pogled na kompleks stavb Arhiva RS ter park iz zraka. 

 

  

                                                 
14

 UMEK et al. 1982, str. 16. 
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3 OKRASJE GRUBERJEVE PALAČE 

Palača je dragocen umetnostnozgodovinski spomenik, saj nam stropna slika Andreja Herrleina iz leta 

1786, štukaturno okrasje na stopnišču in v sobah ter zasebna kapela s slikami Johannesa Kremser-

Schmidta iz leta 1778 predstavljajo biser meščanskega baroka iz zadnje četrtine 18. stoletja v 

Ljubljani.15 Interjerje nekaterih prostorov dopolnjujejo poslikave iz prve polovice 19. stol.  

3.1 OVALNO STOPNIŠČE IN STROPNA POSLIKAVA 

Estetsko najpomembnejši sta dve notranjščini; ovalno stopnišče in zasebna kapela. Ovalno stopnišče, 

ki se nahaja levo do glavnega vhoda, povezuje pritličje ter obe nadstropji. Polžasto se suče okrog 

osrednjega zidanega slopa, ki ga na vrhu krasi vaza eliptične oblike z dvema paroma prepletajočih se 

kač namesto ročajev. Celotno stopnišče krasijo štukature iz listnatih vencev in cvetličnih kit, ki so 

prevezane s pentljami in trakovi ter obešene skozi obroče, ter stiliziranega akanta, ki nastopa tudi v 

obliki volut na dinamični ograji stopnišča. Bogato je okrašen večni zidec pod kupolo, kamor so 

nameščene volute in okrogle kartuše, ki jih povezujejo girlande. V preplete listovja kartuš je umeščeno 

gradbeno in tesarsko orodje, pomorski atributi (sidro, ribiška mreža, trizob), nad vrati v drugo 

nadstropje sta knjiga in zvitek.16 (Sliki 9a in b). Svod plitve ovalne kupole krasi poslikava slikarja 

Andreja Herrleina17, ki predstavlja Alegorijo trgovine, obrti in tehnike in bo podrobneje opisana v 

nadaljevanju.  

 

                                                 
15

 UMEK et al. 1982, str. 18. 
16

 SERAJNIK pred 1959, str. 24s. 
17

 Andrej Janez Herrlein (Andreas Johann; Kleinbarsdorf, 1738 – Ljubljana, 1817) je mlajši brat slikarjev Johanna 
Andreasa Herrleina (1723-1777) in Johanna Petra Herrleina (1722-1799), ki je slovel predvsem kot slikar 
stenskih slik (Rhoenlexikon, vir 28.12.2017: http://www.rhoen.info/lexikon/personen/Herrlein_8960389.html). 
Leta 1778 je Andrej Herrlein postal prvi učitelj risanja na normalki v Ljubljani in deloval tam do upokojitve leta 
1804. Uveljavil se je kot portretist ljubljanskega srednjega sloja in slikar vedut, religioznih, mitoloških in 
alegoričnih motivov ter miniatur. Okrog leta 1800 je bil ena osrednjih umetniških figur na Slovenskem, ki je 
ustvaril obsežen in vsestranski portretni in cerkveni opus za številne naročnike. V portretih se je približal 
slogovnim novitetam, vendar je ostajal v okviru baročne tradicije, zato njegov bogati opus predstavlja vez med 
barokom in umetnostjo 19. stoletja. (Barbara MUROVEC, Slikar Andreas Herrlein v Ljubljani, München in 
slovensko slikarstvo 1800-1918 : znanstveni simpozij ob dvestoti obletnici ustanovitve umetnostne akademije v 
Münchnu, Ljubljana, Narodna galerija, 3. in 4. oktober 2008). Steska zapiše, da je svoje slike pogosto: 
».../posnemal (jih je) po starih bakrorezih ali pa tudi po starejših domačih slikah.« (STESKA 1910, str. 188). Zapisi 
omenjajo tudi nekaj njegovih stenskih slik, vendar se nobena ni ohranila: leta 1804 je dekoriral fasado 
ljubljanskega strelišča na Streliški ulici, neznano kdaj pa naj bi stene v cerkve v Šempetru pri Novem mestu 
poslikal s podobami Kristusovega trpljenja (STESKA 1910, str. 187, 191, povzema po starejših virih). Viktor 
STESKA, Slikar Andrej Herrlein, Carniola: Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, letnik 1, številka 3-4, 
Ljubljana 1910, str. 185-192; Viktor STESKA, Slovenska umetnost, 1. del, slikarstvo, Prevalje 1927, str. 160-169. 
Strnjena bibliografija o slikarju v: Barbara MUROVEC, geslo Herrlein, Andreas, Allgemeines Künstlerlexikon. Die 
bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, 72, Berlin 2012, str. 371. 



 Vse pravice pridržane. Za kakršnokoli objavo ali drugo uporabo gradiva je potrebno soglasje ZVKDS, Restavratorskega centra. 

 

9 

 

  

Slika 9a in 9b: Stopnišče s Herrleinovo poslikavo, junij 1976, foto Srečko Habič. 
 
Štukaturna dekoracija, ki nastopa v na stropu skoraj vseh preostalih prostorov v prvotni palači, se 

sklada z okrasjem stopnišča. Ponekod je štukaturno okrasje še rokokojsko, drugje prevladujejo kite z 

naturalističnimi rastlinskimi motivi ter kombinacija obeh elementov (sliki 10 in 11).18 Štukaturne 

dekoracije so pobarvane belo, ozadje je tonirano. Po mnenju Juše Vavken, se na štuku v palači 

odražajo francoski vplivi kitastega sloga, na naše ozemlje posredovani preko Dunaja ali Gradca, kar naj 

bi dokazovalo, da je Gruber v Ljubljano, kjer v tem času ne bi mogel najti štukaterja take kvalitete, 

povabil tujega umetnika – tako, kot se je to zgodilo v primeru slikarja Kremser-Schmidta.19 

 

 

Slika 10: Strop ene od sob v palači. 

 

Slika 11: Strop veže v prvem nadstropju. 
 

                                                 
18

 UMEK et at. 1982, str. 21. 
19

 SERAJNIK pred 1959, str. 26. Tako iz zasnove stopnišča kot kvalitete okrasja je razvidno, da lahko iščemo 
primerjave šele v tujem, južnonemškem in avstrijskem baročnem in rokokojskem umetnostnem gradivu. UMEK 
et at. 1982, str. 20. 
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Na dnu stopnišča v pritličju so ohranjena kovana vrata iz obdobja Kranjske hranilnice, ki jih je izdelal 

ljubljanski umetni ključavničar Henrik Spreitzer in so okrašena so s čebeljim panjem, znakom 

hranilnice.20  

ALEGORIJA TRGOVINE, OBRTI IN TEHNIKE 

Obok ovalnega stopnišča palače je slikar Andrej Herrlein poslikal v letu 1786. Da gre zanj, ni dvoma, 

saj je avtor delo tudi podpisal in datiral - Herrlein Pinxit 1786.21 Poučna iluzionistična poslikava 

predstavlja Alegorijo trgovine, obrti in tehnike ter s tem slavi nove ideale napredka. Kupola se odpira v 

nebo, kjer na oblakih plavajo mali putti in operutničene alegorije, znanilci razuma in blagostanja, z 

atributi obrti (predmet ni jasen),22 trgovine (rog obilja z zlatniki) in tehnike (merilni instrument - 

sekstant). Ozek zemeljski pas se dviga z robu venčnega zidca na naslikanem arhitekturnem podstavku, 

preko katerega segajoči udi ali trgovsko blago ustvarjajo iluzijo prostora. Prizori prikazujejo skupino 

ljudi pred antično arhitekturo, med njimi berača, ki prosi miloščine ter bogato oblečenega kralja v 

ospredju, ki z žezlom kaže na raztovarjanje ladje, s čimer po Umek et al. opozarja, da je vir blagostanja 

v trgovini oziroma delu. Sledi prizor z moško figuro v orientalskih oblačilih, domačijo in mlin ter 

idiličen počitek v naravi.23  

 

 

Slika 12: Poslikava, stanje junija 1976, foto Srečko 
Habič. 

 

Slika 13: Poslikava, stanje leta 2002, Fototeka Oddelka 
za umetnostno zgodovino FF, UL. 

 

 

Slika 14: Detajl poslikave s slikarjevo signaturo in datacijo.  

                                                 
20

 UMEK et at. 1982, str. 16.  
21

 Tudi večina portretov in drugih del za meščanske naročnike je podpisana in datirana (primeri: A. Herrlein 
pinx; A. J. Herrlein Pinxit). Barbara JAKI, Meščanska slika: slikarstvo prve polovice 19. stoletja iz zbirk Narodne 
galerije, Ljubljana 2000, str. 81ss. 
22

 Serajnikova predmet opiše kot preslico, Umek et al. pa kot limono. Za kaj natančno gre, bo verjetno potrjeno 
šele ob ponovnem restavratorskem posegu. 
23

 Opis povzet po SERAJNIK pred 1959, str. 27 ter UMEK et at. 1982, str. 23.  
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Herrleinova poslikava je bila izvedena dve leti po Gruberjevem odhodu iz Ljubljane. Glede na motiviko 

sicer ni dvoma, da je bila alegorična podoba že v samem Gruberjevem načrtu okrasitve palače, saj se po 

svoji ikonografiji popolnoma sklada z namenom »mehanične hiše«, kot jo imenuje Radics. 24 Čeprav je 

stavba februarja 1786 prešla že v roke tretjega lastnika, je ta Gruberjevo zamisel izvršil, vendar pa, kot 

zapiše Umek et al., neusklajenost med zamislijo in precej skromno izvedbo kaže, da je domači slikar 

verjetno delal po osnutku, ki ga je naredil nek drug umetnik – najbrž mojster, ki ga je v Ljubljano 

pripeljal pred tem sam Gruber. Že Stele je domneval, da bi lahko poslikava nastala po kakšni neznani 

Kremser-Schmidtovi skici.25 

 

Vprašanje o tehniki izvedbe 

V literaturi je zaslediti omembe, da gre v primeru poslikave za tehniko freske (RADICS 1908; STESKA 

1925, str. 165; ŠUMI 1992, str. 68; ŠUMI et al. 2007, str. 11) ali oljno tehniko (UMEK et al. 1982), kar 

misli tudi Sternen v pregledu umetnine pred posegi26, vendar svoje mnenje spremeni po delu na 

poslikavi, ko zapiše, da naj bi šlo za tempero: »...Znaki precizne risarije pri drevju (listje) kakor tudi 

površina nekaterih rudečih barv, posebno pri skupini s kraljem (plašč) nedvomno kažejo, da je bila 

slikarjia prvotno izvršena v temperi,« ter da je zaradi preteklih posegov, ko je bila napojena z oljem, 

:«...v splošnem otemnela, kar se pri temperi ne zgodi,« oljne barve pa na zidu potemnijo. Za kakšno 

tempero naj bi šlo, ne omenja (tempera je oznaka za barve, pri kateri se za vezivo pigmentov uporablja 

emulzija, sestavljena iz mastnih in nemastnih veziv. Tako poznamo denimo jajčne, škrobne, klejne, 

smolnate, voščene in gumi tempere).27 Tudi Viktor Snoj v poročilu o restavriranju leta 1976 zapiše, da 

naj bi bil original slikan v mastni temperi.28  

Zanimivo je Sternenovo opažanje, da je pod Herrleinovo poslikavo že starejša barvna plast: »Na 

mestih, kjer je omet odpadel pa se je pokazala neka starejša plast slikarije, ki je pa bila zelo groba in 

samo z močnimi rudečimi rumenimi ter zelenimi črtami izvršena (nekaj takih fragmentov je bilo 

videti pri grupi nad oknom ter oni s Turkom)«. Spodnja poslikava nedvomno kaže na to, da je bila 

stopniščna kupola ob dokončanju stavbnih del, najkasneje v letu 1782, že dekorativno poslikana.  

 

 

 

  

                                                 
24

 RADICS 1908, str. 17. 
25

 UMEK et at. 1982, str. 25s. 
26

 Sternenov zapisek v zadevi restavracije slike v kupoli stopnišča Virantove hiše, št. 156, 2. 11. 1924, hrani 
INDOK center. 
27

 Sigo SUMMERECKER, Tenhike emulzione tempere, II. knjiga, Beograd 1975. 
28

 Poročilo Viktorja Snoja o restavriranju Herrleinove poslikave, december 1976, odkrito med internimi 
dokumenti o vzdrževanju stavbe Arhiva RS, hrani uprava Arhiva RS. 
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3.2 KAPELA 

V prvem nadstropju palače se nahaja zasebna kapela, bogato okrašeni intimni interjer. Stene in strop 

so v želji po ustvarjanju vtisa dragocenega materiala obložene z obarvanim štukomarmorjem, po 

katerem se razpreda pozlačeno štukaturno okrasje ter uokvirja slike in medaljone s slikarskim 

okrasom. Podobe marijanske tematike je v tehniki olja na omet naslikal avstrijski slikar Johannes 

Kremser Schmidt.29  

 

Ker slike niso datirane in signirane, je v starejši literaturi nekaj časa veljala negotovost glede časa 

nastanka in avtorstva. Steska leta 189830 v zapisu o Kremser Schmidtu navaja starejše zapise, ki 

slikarja omenjajo kot avtorja podob v kapelici, a obenem dopušča možnost, da bi bil avtor lahko tudi 

Herrlein.31 Dvom ni presenetljiv, saj ni najti nobenih arhivskih podatkov o bivanju in delu Kremser 

Schmidta v Ljubljani, obenem pa je imel mojster nemalo posnemovalcev in tudi Herrlein naj bi delal 

pod njegovim vplivom.32 Stele glede alegorične poslikave na stopnišču celo zapiše, da skupina angelov 

na oblakih ter »tudi skupine spodaj in kolorit zelo močno spominjajo na Kremser Schmidta, da se 

upravičeno zbuja sum, da je Herrlein delo izvršil po skici tega mojstra. To namreč presega nam 

znano stopnjo Herrleinovih del.«33 Poslikava kapele je glede na izredno visoko kvaliteto sedaj 

nedvomno pripisana Kremser Schmidtu, ki pa je za izvedbo slik na omet moral vsaj kratek čas bivati v 

Ljubljani. Na Gruberjevo povabilo naj bi se tu mudil nekje med leti 1777 in 1780,34 nastanek poslikav v 

kapeli pa je umeščen leta 1777 oz. najkasneje v leto 1778, ko jih v leksikonu Das gelehrte Österreich 

omenja Ignaz de Luca.35 

 

V celoti ohranjena kapela je ena najpomembnejših notranjščin, ki priča o poznih letih poslavljajočega 

se baroka. Gre za sožitje slik in prostora, ki predstavlja zaokrožen umetniški dosežek. Tri večje podobe 

                                                 
29

 Martin Johann Schmidt (1718 Grafenwörth pri Kremsu - 1801 Stein ob Donavi), po svojem rojstnem kraju 
imenovan Kremser Schmidt. Naslikal je preko tisoč velikih oltarnih slik, poleg njih pa je slikal tudi stenske slike 
(pregled njegovega stenskega slikarstva z omembo Gruberjeve palače: Rupert Feuchtmüller, Christiane 
Tabbert, Martin Johann Schmidt, 1718-1801: Gedenkschrift zur Wiederkehr des 250. Geburtstages, Katalog des 
Niederösterreichischen Landesmuseums, Wien 1968). Nanj so vplivali italijanski in nizozemski slikarji, katerih 
slike in risbe je spoznal v dunajskih zbirkah in po dobrih bakrorezih, najljubši so mu bili Castiglione, Rembrandt 
in Rubens. Značilna zanj je svetlotemina, ki jo občudujemo na Correggiovih in Rembrandtovih slikah. Kremser-
Schmidtovo slikarstvo predstavlja kakovostni vrh druge polovice 18. stoletja na Kranjskem in odmeva v delih 
mojstrov družine Layer, saj je celotna Layerjeva delavnica do srede 19. stol. motivno črpala iz njegovih del. 
Temeljni objavi z upoštevanjem slovenskega gradiva: France Stele, Martin Johann Kremser Schmidt, Martin Joh. 
Schmidt »Kremser Schmidt« 1718-1801, Dela v Sloveniji, katalog razstave Narodne galerije, ur. Melita Stele, 
Ljubljana 1957, str. 5-22; Dworschak, Feuchtmüller, Garzarolli-Thurnlackh, Zykan, Der Maler Martin Johann 
Schmidt genannt "Der Kremser Schmidt" 1718 – 1801, Wien 1955. 
30

 Viktor STESKA, Kremser-Schmidt, Dom in svet, letnik 11. številka 17, Ljubljana 1898, str. 578 
31

 STESKA 1898, str. 579. 
32

 SERAJNIK pred 1959, str. 27. 
33

 France STELE, Martin Johann Kremser Schmidt, Martin Joh. Schmidt »Kremser Schmidt« 1718-1801, Dela v 
Sloveniji, katalog razstave Narodne galerije, ur. Melita Stele, Ljubljana 1957, str. 14. 
34

 Stele omenja pismo, ki dokazuje poslovne stike med Gruberjem in slikarjem (STELE 1957, str. 8). 
35

 Ignaz de Luca, Das gelehrte Österreich, Wien 1778, vir 13. 1. 2018: 
 https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1515874518bsb10733701.pdf Vir: STELE 1957, str. 8. To bi 
lahko bil tudi podatek, da je bila stavba takrat že dokončana. Serajnikova to letnico postavlja za terminus post 
quem, torej najzgodnejši datum dokončanja stavbe, glede na to, da je dekoracija slikana na omet. 

https://download.digitale-sammlungen.de/pdf/1515874518bsb10733701.pdf
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so naslikane v barvah, in sicer gre za dve sliki ob oltarju (dimenzij 156 x 78 cm) - Marijino oznanjenje 

in Jožefov sen, ter stropno ovalno sliko (dim. 264 x 144,5 cm) z motivom plavajoče skupine angelov ob 

Marijinem monogramu. Barvno lirične podobe z zabrisanim temačnim okoljem in kontrastno 

osvetljavo pričajo o Rembrandtovem vplivu, barvitost pa se približuje beneškemu slikarstvu.36 Ostali 

prizori v medaljonih so izdelani v tehniki grisaille. Ob oltarju je Marijina zaroka (dim. 60 x 54 cm) in 

Marijino obiskovanje (dim. 60 x 54 cm), ob oknu Marijino rojstvo (dim. 89 x 62,5 cm), Marijin vstop v 

tempelj (dim. 89 x 62,5 cm) ter dva putta s cvetjem nad oknom (dim. 62 x 62 cm).37 

 

V kapeli je centralno ob krajšo steno postavljen leseni oltar, ki ga sestavljata oltarna menza in 

pozlačeni oltarni nastavek, v katerega so v spodnjem delu vstavljene tri kanonske table, nad njimi pa je 

umeščena slika Marije v žarkovnem okvirju. V oltarju je bila nekoč umeščena Kremser-Schmidtova 

podoba Marije, za katero naj bi še slikar Wolf govoril, da spada med najlepše slike na Kranjskem, a je 

žal danes izgubljena.38 Danes je na njenem mestu kasnejša slika iz 19. stoletja, ki ni signirana in 

datirana. 

3.3 RESTAVRATORSKI POSEGI 

Podatkov, ki se nanašajo na obnovo notranjih prostorov, je v literaturi in arhivskem gradivu malo.39 

Natančno dokumentirani so posegi obnove, ki jo je leta 1924 izvedla Poštna direkcija in je potekala pod 

nadzorom konservatorja Steleta, v sklopu le-te pa je Matej Sternen obnovil Herrleinovo poslikavo.40 

Leta 1976 je Arhiv SR Slovenije dal restavrirati baročno stopnišče; dela so izvajali restavratorji Franc 

Kokalj, Momo Vuković in Ivan Pavlinec, Herrleinovo poslikavo pa je restavriral Viktor Snoj. Leta 1978 

(in po fotografijah sodeč 1979) je Zavod za spomeniško varstvo obnovil štukature v arhivski sobi in 

okras v kapeli (čiščenje in nadomeščanje poškodovanih delov štukatur, čiščenje umetnega marmorja 

na stenah, čiščenje slik, vrat, zlatenje okrasa, dubliranje in retuširanje oltarne slike).41 V dokumentih 

beremo,42 da naj bi bila v aprilu 1982 v sklopu razstave neformalna otvoritev obnovljene palače, 

obnovitvena dela pa so se vršila tudi po tem, saj je še isto leto restavratorska delavnica Zavoda 

rekonstruirala stensko poslikavo v sobi za kapelo,43 1984 je bila urejena vhodna avla in prebarvana 

                                                 
36

 UMEK et at. 1982, str. 27ss. 
37

 STELE 1957. 
38

 STESKA 1898, str. 578. 
39

 Večino dokumentov (poročil, predračunov in računov), ki se nanašajo na obnovo notranjosti palače, hrani 
uprava Arhiva RS. V mapah Arhiva RS, ki se nanašajo na Gruberjevo palačo, je najti obsežno fotografsko 
gradivo. Steletove in Sternenove zapiske ter nekaj kasnejših fotografij hrani INDOK center. Krajše poročilo je 
objavil tudi Stele v reviji ZUZ, let. 5, št. 1/ 2, Ljubljana 1925, str. 66. V katalogu Umek et al. podatke o obnovah 
Arhiva zasledimo za leta med 1979 in 1981, kasnejših ni, saj je katalog izšel leta 1982. Dokumentacijo zadnje 
obnove delno hrani tudi ZVKDS OE Ljubljana, vendar tam ni podatkov o obnovi dekorja (štukatur in poslikav). 
40

 Zapisnike glede obnove iz leta 1924 hrani INDOK. Iz mape dokumentov v zadevi restavracije slike v kupoli 
stopnišča Virantove hiše, št. 160 z dne 6. 11. 1924, je razvidno, da je Sternen za restavriranje prejel plačilo 
2.800 dinarjev, iz dokumenta št. 178 z dne 4. 12. 1924 v zadevi popravila fresk v stopnišču Virantove hiše pa, da 
je bil z delom tedaj že gotov. 
41

 Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo Ljubljana – program in predračun za Gruberjevo palačo, 11. 7. 
1978, hrani uprava Arhiva RS pod št. št. 35-46/78. 
42

 Vabilo na sestanek prof. Francu Kokalju, dne. 19. 3. 1982, hrani uprava Arhiva RS pod št. št. 35-1/82. 
43

 Umek et al. 1982, str. 17s. Tega podatka iz vira ni bilo mogoče preveriti, saj o tem posegu ni dokumentacije, 
vsi podatki v nadaljevanju pa so povzeti po dokumentih iz uprave Arhiva RS. 
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kovinska vrata na stopnišče,44 leta 1990 pa se je ponovno pričela (ali nadaljevala) sanacija baročnega 

stopnišča.45 Pod strokovnim vodstvom Zavoda so bila izvedena pleskarska dela, razsvetljava in 

ureditev stopnic ter obnova štukatur, ki sta jih obnavljala Branislav Krulc in Peter Žužek; glede na 

izstavljene račune so bila dela končana okrog aprila 1993.46 

 

 

Slika 15: Pogled v kapelo leta 1944. 

 

Slika 16: Štukatura v eni od sob med restavriranjem, 
foto Gorjup, 1979. 

 

Leta 1990 so ob beljenju čitalnice Arhiva v drugem nadstropju naleteli na poslikavo stropa, ki naj bi 

sodila v 19. stoletje in je bila nato tudi obnovljena oziroma v večji meri rekonstruirana.47 Poslikave iz 

tega obdobja so bile odkrite tudi v avli prvega nadstropja (leta 1993) in drugega nadstropja (sondiranje 

leta 2009 je pokazalo tri plasti poslikav).48 V začetku leta 2010 je ekipa Restavratorskega centra izvedla 

sondiranja na stropu in stenah prehodnega prostora v drugem nadstropju zgradbe, ki so se nadaljevala 

v letu 2014.49 Leta 2015 je bil obnovljen oltar v kapeli skupaj z oltarno sliko.50 Arhiv vse od leta 2009 

opozarja na slabo stanje stropov v obeh avlah, kjer se ometi ločujejo od nosilcev in čeprav je avgusta 

2014 prejel kulturno varstvene pogoje za načrtovano restavriranje ometov, štukatur in stropnih 

poslikav v avli in sosednjih prostorih (hodnik in stopnišče) v prvem nadstropju, denarja za obnovo ni. 

 

                                                 
44

 Zapisnik sestanka dne 22. 11. 1984, hrani uprava Arhiva RS pod št. 35-2/84. 
45

 Zapisnik z dne 27. 9. 1990, Gruberjeva palača – nadaljevanje akcije prezentacije in sanacije štuka, hrani 
uprava Arhiva RS pod št. 387/90-JV.  
46

 Zapisnik strokovne komisije za izbiro izvajalca rest. in pleskarskih del na baročnem stopnišču Gruberjeve 
palače, 4. 12. 1992, hrani uprava Arhiva RS v mapi pod št. 7 (1993).  
47

 Dokumentacijo hrani uprava Arhiva RS v mapi Poslikava čitalnice, pod št. 351-4/90. 
48

 Lidija JELOVAC AVBELJ, Poročilo o opravljenem sondiranju v prehodni dvorani v drugem nadstropju 
Gruberjeve palače v Ljubljani, marec 2009, hrani uprava Arhiva RS. 
49

 Rado ZOUBEK, Poročilo o raziskavah na stropu prehodnega prostora v drugem nadstropju zgradbe Arhiva RS 
(sobana pred knjižnico) na Zvezdarski 1 v Ljubljani, Ljubljana 2010; Ljubiša MILIĆ, Poročilo za Ministrstvo za 
kulturo, 2014, hrani dokumentacija ZVKDS RC. 
50

 Poročilo o konservatorskem-restavratorskem posegu na lesenem polihromiranem oltarju iz kapele v 
Gruberevi palači, Ljubljana 2016. Poročilo o konservatorsko-restavratorskih posegih na sliki, Ljubljana 2016, 
hrani dokumentacija ZVKDS RC. 
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Vrnimo se k podrobnejšemu pregledu obnov Herrleinove stropne poslikave. Dokumentirana sta torej 

že prej omenjena restavratorska posega, eden v letu 1924 ter drugi leta 1976. Zagotovo je bila 

obnovljena že enkrat pred tem, kajti v predlogu posegov Sternen zapiše, da je bila »(s)lika/.../mestoma 

že popravljena in tam po nepotrebnem čez stare dele slike preslikana.../«.51 Kot je iz podatkov 

razvidno, je Gruberjevo palačo prvič obnovila že Kranjska hranilnica ob njenem nakupu leta 1887, zato 

bi morda kazalo prvo restavriranje poslikave postaviti v ta čas ali, kot domneva Sternen, v leta kmalu 

po ljubljanskem potresu 1895.52  

 

Ohranjen je zapisnik Mateja Sternena iz novembra 1924, v katerem opisuje stanje poslikave pred 

posegom ter našteje potrebna dela (Priloga I)53, ter njegovo poročilo po zaključenem restavratorskem 

posegu januarja 1925 (Priloga II)54. Stele vse skupaj povzame v krajšem poročilu leta 1925 v Zborniku 

za umetnostno zgodovino: «Herrleinovo sliko v kupoli /.../ je M. Sternen temeljito osnažil. Pri tem je 

konstatiral, da je bila že enkrat restavrirana in impregnirana z lanenim oljem: preslikani so bili 

posamezni deli figur skupine ob ladijah, skupine s Turkom in nebo. Preslikanje se je izvršilo z oljnato 

barvo, dočim je bila slika prvotno izvršena v tempera tehniki. Na par mestih, kjer je omet 

Herrleinove slikarije odpadel, je bilo videti neko starejšo plast v fresko tehniki, ki pa se zdi, da je bila 

zelo groba. Sternenovo delo je obsegalo: Snaženje slik prahu in pajčevin, izmitje z alkoholom in vodo, 

zakitanje odpadlih mest in poslikanje v tonih, ki se skladajo z okolico; retuširanje nekaterih 

odluščenih mest ter impregniranje s temperaemulzijo.«55 Kjer je bilo torej mogoče, je Sternen retuše 

odstranil z alkoholom, nato pa poškodbe zapolnil z gipsom, jih retuširal s približevanjem osnovnim 

barvnim tonom ter na koncu verjetno celotno poslikavo utrdil s premazom temperne 

emulzije:«Restavriranje sem izvršil po naslednjem programu: Osnažil sem sliko popolnoma 

pajčevine in prahu, potem sem zmil z alkoholom in vodo, odpadle dele sem zakital z gipsom (vsa 

slikarija je namreč tudi izvršena na podlago obstoječo iz gipsa) ter potem poslikal z temperabarvami 

ki se popolnoma ujemajo z ostalo slikarijo. Kjer se je barva samo odluščila sem retuširal z 

temperabarvo. Slikarijo sem slednjič impregniral s temperaemulzijo posebno še one dele, kjer je 

barva sprhnela.«56 Njeno sestavo lahko samo domnevamo, v enem od njegovih tehnoloških zapiskov 

pa najdemo recepturo za pripravo temperne emulzije, ki vsebuje kopal smolo, jajčni rumenjak, kis in 

med.57  

Glede na Sternena je bilo temnenje torej posledica starejšega restavratorskega posega, ko je bila 

poslikava obsežno preslikana z oljnimi barvami. Ker pa je tudi sam verjetno uporabil mastno emulzijo 

za utrditev uprašene površine, je strop že kmalu spet močno potemnel. 58  

                                                 
51

 Sternenov zapisek v zadevi restavracije slike v kupoli stopnišča Virantove hiše, št. 156, 2. 11. 1924, hrani MK 
INDOK center. 
52

 M. Sternen v zadevi restavracije slik v kupoli Virantove hiše, št. 63, 20.1.1925, hrani MK INDOK center. 
53

 STERNEN 1924. 
54

 STERNEN 1925. 
55

 STELE 1925, str. 66.  
56

 STERNEN 1925. 
57

  Receptura za tempera emulzijo: 1 del kopalnega firneža, 2 dela jajčnega beljaka, 4 deli kisa, 1/3 dela medu, 
dodamo nekaj kapljic amonijaka. MG+MSUM, Matej Sternen, zapuščina Anteja Gabra, zapis na lističu, s. a., s. p. 
58

 SERAJNIK pred 1959, str. 27. Že tedaj omenja močno potemnel strop. 
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Slika 17:Stanje pred 1976, s poškodbami. 

 

Slika 18: Stanje pred 1976. 

 

Poročilo restavratorja Viktorja Snoja o obnovi poslikave v letu 1976 (Priloga III), je bilo odkrito v 

dokumentih, ki jih hranijo na upravi Arhiva RS,59 v arhivskih mapah pa je najti tudi zajeten kupček 

fotografij, ki so bile posnete tik pred in po restavriranju ter prikazujejo stanje poslikave in njene 

poškodbe pred posegi (Priloga IV). Snojevo poročilo je potrdilo naše domneve, da je bila poslikava v 

postopku restavriranja utrjena s prevladujočim utrjevalcem tistega časa: »Barvno plast in istočasno 

kredno podlogo se je blago ojačevalo s rastopino calatona v alkoholu do take mere, da se je po 

večkratnih ponovitvah moglo barvno plast rahlo pritisniti s gobico in s tem omogočilo nadalne 

postopke.«60 Utrjevalec je bil torej Calaton, tekoči najlon, ki se pojavlja na številnih domačih 

spomenikih stenskega slikarstva, ki so bili restavrirani v sedemdesetih in osemdesetih letih, in 

povzroča enake probleme – s staranjem se filmu utrjevalca zmanjša elastičnost, pojavi se lesk, privlači 

umazanijo in prah, naredi se koprena, ki močno spremeni barvno podobo predmetov in zakrije 

naslikano dekoracijo, pojavljajo se natezne sile, kar privede do lupljenja površine, največji problem pa 

je netopnost; z leti namreč postane ireverzibilen.61 

Restavrator je nato presežek utrjevalca s površine odstranil z alkoholom, jo osvežil z damar lakom v 

terpentinu ter retuširal z oljnimi barvami: «Retuše so se izvedle na osnovi oljnatih umetniških barv 

                                                 
59

 Za dostop do interne dokumentacije se iskreno zahvaljujem dr. Andreju Naredu, namestniku direktorja 
Arhiva Republike Slovenije. 
60

 Poročilo Viktorja Snoja o restavriranju Herrleinove zidne poslikave, 2. 12. 1976, hrani uprava Arhiva RS v mapi 
13-1976 pod št. 351-1242/76. 
61

 Uporaba tega sredstva je bila v Sloveniji preizkušena konec petdesetih let. Calaton je bil kot sredstvo za 
utrjevanje predmetov z uprašeno površino, ki jih je potrebno tudi razsoliti, priporočen v konservatorski 
literaturi leta 1958. Gre za kemično spremenjeno obliko najlona, ki je raztopljen v formaldehidu. Zaradi dobrih 
lastnosti tekočega najlona (elastičnost, dobra lepljivost, odsotnost nateznih sil, prozoren izgled brez sijaja ter 
dobro prehajanje vode in soli skozi film), je bila njegova uporaba razširjena na papirju, tekstilu, kamnu, 
keramiki, stenskih slikah, lesu, kovini… Pri nas dokumentirana produkta britanskega proizvajalca ICI Ltd sta bila 
Calaton CA in Calaton CB, slednji znan tudi kot Maranyl soluble nylon C109/P. Običajno 1-5% raztopina v 
etanolu, metanolu ali alkoholu je v obliki gela, ki postane tekoč pri 40ºC. Utrjevanje s Calatonom je bolj 
površinsko, ker pri stiku s hladno steno spet zaželira, zato je težko doseči globoko penetracijo, globlje ne 
prodira niti na segreti površini. Ponekod pride do spremembe videza površine, porozen predmet namreč zaradi 
globljega prodiranja utrjevalca postane bolj moten kot manj porozen. Običajno z debelim nanosom tretirani 
objekti dobijo moker izgled. Danes Calaton ni več v uporabi, saj je njegova najslabša lastnost večanje netopnosti 
s staranjem, odstraniti se ga ne da niti s fenoli ali koncentriranimi kislinami. Viri: E. De Witte, Soluble Nylon as 
Consolidation Agent for Stone, Studies in Conservation, 20, 1975, str. 30-40. Catherine Sease, The Case Against 
Using Soluble Nylon in Conservation Work, Studies in Conservation, 26, 1981, str. 102-110. 
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znamke Lucas z dodatkom veziva damarja in terpentina. Po končani in osušeni retuši se je vsa 

slikovna površina obrizgala z damar mat lakom.« Svetuje, naj se postopek matiranja ponovi po 

preteku šestih mesecev, da se izenači neenakomerno zasičene dele površine. Ali je bil ta postopek nato 

izveden, nimamo podatka.  

 

 

Slika 19:Detajl poslikave pred posegom, 3. 6. 1976, 
foto Srečko Habič. 

 

Slika 20: Po restavratorskem posegu, ki ga je med 
oktobrom in decembrom 1976 izvršil Viktor Snoj. Foto 

Srečko Habič, december 1976.  

 

 

Slika 21: Detajl poslikave pred posegom, 3. 6. 1976, 
foto Srečko Habič. 

 

Slika 22: Po restavratorskem posegu. Foto Srečko 
Habič, december 1976.  

 

Danes je ob pogledu na kupolo na potemnjeni površini poslikave v spodnjem delu ob arhitekturnem 

zidcu opaziti pravokotnike, ki zasijejo v svoji barvitosti – gre za dokaj uspešne poskuse odstranjevanja 

potemnelega premaza, vendar nimamo nobenih podatkov, kdo in kdaj jih je izvedel (morda ob obnovi 

štukatur v letu 1993, ko je na stopnišču ponovno stal oder?).  
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Slika 23:Stanje poslikave v letu 2014. Foto A. 
Mladenovič. 

 

Slika 24:Poskusi odstranjevanja potemnelih 
premazov. Foto A. Mladenovič. 

 

Slika 25: Vidne so starejše poškodbe (dvigi in 
luščenja). Foto A. Mladenovič, 2014. 

 

Slika 26: Neenakomernen odblesk površine. Foto A. 
Mladenovič, 2014. 

 

Glede na zbrane informacije lahko povzamemo; poslikava je bila verjetno v originalu res slikana v 

tempera tehniki na tanko podlogo iz gipsa, sčasoma pa je organsko vezivo popustilo in barvna plast (v 

vlažnih pogojih pa tudi tanka gipsasta podlaga) se je uprašila. Poškodbe so se pokazale v obliki razpok, 

konkavnega luščenja in odstopajoče barvne plasti. Številni obnovitveni posegi niso štedili z 

utrjevalnimi sredstvi; od olja, različnih smol in emulzij do tekočega najlona, površina je z njimi 

popolnoma prepojena. V času Snojevega posega sta bili v teme kupole izvrtani dve luknji, ki naj bi 

omogočili zračenje in ureditev mikroklime pod kupolo. Današnje stanje poslikave je z oddaljenosti 

težko oceniti, saj zaradi izredne temine površine, ki je posledica staranja utrjevalnih sredstev, ni 

mogoče reči ali ponovno prihaja do odstopanja in luščenja barvne plasti. Te podatke bo razkril šele 

podrobnejši pogled z delovnega odra od blizu.  
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7 PRILOGE 

Priloga I; M. Sternen v zadevi restavracije slike v kupoli stopnišča Virantove hiše (Herrlein), št. 156, 
2. 11. 1924 

 
Spomeniški urad za Slovenijo v Ljubljani 

 

Restavriranje oljnate slike na stopnišču Virantove hiše sedaj Poštne direkcije. 

 

Slika na stopnišču Virantove hiše je izvršena na sadersko? (gips) podlago z oljnatimi barvami. 

V teku let je začela slika mestoma razpadati, bodisi da je vplivala na razkroj vlaga ali pa atmosferični 

vplivi in prah. Deloma je omet tako razkrojen da se isti da s prstom odstraniti. 

Slika je bila mestoma že popravljena in tam po nepotrebnem čez stare dele slike preslikana, 

ako se bo dalo to brez slabih posledic za sliko odstraniti, se bo odstranilo. 

Restavriranje se bo izvršilo na sledeči način: 

1) Slika se bo očistila pajčevine in prahu. 

2) Mestoma kjer je omet slab in razkrojen se isti obnovi z sadrom, mešanim s fino malto, oni 

deli slike kjer je samo površina barve razkrojena ali odpadla, se isti impregnirajo s kopaivo in 

mastiksom, potem se odluščeni deli popravijo (retuširajo) z barvo, ki se popolnoma ujema s 

staro barvo. 

3) Vsa slika se bo fiksirala z razreščeno kopaivo in mastiksom, da se prepreči nadaljni razpad 

slike. Prenovila oziroma preslikala se slika ne bo. 

 

Ljubljana, 2. XI. 24 

M. Sternen 
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Priloga II; M. Sternen v zadevi restavracije slik v kupoli Virantove hiše, št. 63, 20. 1. 1925  

Spomeniški urad za Slovenijo v Ljubljani 

 
Podpisani sporočam, da sem dovršil restavriranje nastropne slikarije na stopnišču Virantove hiše. 
 

Kakor sem dognal, je bila slikarija že pred leti, mogoče ob času potresa restavrirana od 

nevešče roke. Takratni restavrator je sliko vso impregniral z lanenim oljem, ter potem sliko mestoma 

popolnoma, tu in tam pa deloma preslikal nprm. nebo (ozračje) skoro popolnoma preslikano, 

posamični deli figur pri skupini z ladjami, isto pri skupni s Turkom. Da se je ta del slikarije znatno 

spremenil, je umevno ker je izvršeno z oljnatimi barvami ki na zidu močno temne, med tem ko je 

prvotna slikarija nedvomno izvršena v tempera tehniki. 

Močno se je spremenilo ozračje, postalo je bolj temno in rumenkasto zeleno, kar neugodno 

vpliva na splošni vtis. Slikarija se deloma tudi sveti, ker je bila na dotičnih mestih preveč z oljem 

napojena, ter se je vsled tega napravil na površini nekak firnis, ki povzroča ta lesk. Vsled 

impregniranja je slikarija tudi v splošnem otemnela, kar se pri temperi ne zgodi. 

Znaki precizne risarije pri drevju (listje) kakor tudi površina nekaterih rudečih barv, posebno 

pri skupini s kraljem (plašč) nedvomno kažejo, da je bila slikarjia prvotno izvršena v temperi. 

Na mestih, kjer je omet odpadel se je pokazala starejša plast slikarije, ki je pa bila zelo groba 

in samo z močnimi rudečimi rumenimi ter zelenimi črtami izvršena (nekaj takih fragmentov je bilo 

videti pri grupi nad oknom ter oni s Turkom). 

Restavriranje sem izvršil po naslednjem programu: Osnažil sem sliko popolnoma pajčevine in 

prahu, potem sem zmil z alkoholom in vodo, odpadle dele sem zakital z gipsom (vsa slikarija je 

namreč tudi izvršena na podlago obstoječo iz gipsa) ter potem poslikal z temperabarvami ki se 

popolnoma ujemajo z ostalo slikarijo. Kjer se je barva samo odluščila sem retuširal z temperabarvo. 

Slikarijo sem slednjič impregniral s temperaemulzijo posebno še one dele, kjer je barva sprhnela. 

 

Ljubljana dne 2o. jan. 1925 

 

Sternen 

akadem. slikar 
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Priloga III; Viktor Snoj, Poročilo o restavriranju Herrleinove zidne poslikave na banjastem oboku stopnišča v 
Grubarjevi palači v Ljubljani, 2. 12. 1976 

 
Stanje: 

Slika je slikana v več tehnikah, kar je posledica mnogih restavracij. Prvotna slikarska tehnika je v 

amstni temperi, zasičena v lanenem olju, preslikana in popravljana v kitiranih mestih s oljnatimi 

barvami. Slikarska podloga je nanešena na krednem premazu debelim 2-3 mm, katero vezivo je 

propadlo. Vsled tega je barvni sloj začel odpadati v obliki ljusk. Večina teh se sicer drže, toda le na 

enem konču, tako da je čiščenje nemogoče. Kitana mesta so dvignena nad slikovno površino vsled 

netočnega dela in so trda. 

 

Predhodna dela: 

Barvno plast in istočasno kredno podlogo se je blago ojačevalo s rastopino calatona v alkoholu do 

take mere, da se je po večkratnih ponovitvah moglo barvno plast rahlo pritisniti s gobico in s tem 

omogočilo nadalne postopke. 

 

Glavna dela: 

Po večkratnem ponavljanju utrjevanja, po tem, ko je upila novo vezivo tudi kredna podloga se je z 

istim prenehalo, ko je že kazala barvna površina svojo zasičenost. Vsa mesta, kjer se je calaton kazal v 

pribitku, se je istega odstranilo s čistim alkoholom. Slikarsko površino, očiščeno se je skušalo osvežiti 

s prepojem damar laka, raztopljenega v terpentinu. 

Na kraju razpok se je kitiralo do globine trdega sloja. Na mestih, kjer je bilo naslikano nebo se je slika 

preforirala zaradi klimatskih zahtev s okroglo luknjo fi 13 cm. Pri tem se je ugotovilo, da je obok zidan 

s lahnjakom debeline 25 cm, ki je bil na vrhu izoliran s apneno malto. Retuše so se izvedle na osnovi 

oljnatih umetniških barv znamke Lucas z dodatkom veziva damarja in terpentina. Po končani in 

osušeni retuši se je vsa slikovna površina obrizgala z damar mat-lakom. 

Postopek matiranja je potrebno ponoviti v razdobju pol leta, v širini vse slikovne površine, kajti 

neenakomerno zasičeni deli površine kot posledica raznih tehnik restavriranja, različne poroznosti 

podlage kličejo, da se izenačijo. 

 

V Ljubljani, dne 2. Decembra 1976 

 

Viktor Snoj 

Akademski slikar in restavrator 
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Priloga IV; Fotodokumentacija 

 

 
Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič. AS-135/3-6, 72. 

 

 
Po restavratorskem posegu, ki ga je med oktobrom in decembrom 1976 izvršil Viktor Snoj.  

Foto Srečko Habič, december 1976. AS-135/3-6, 92. 
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Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 74. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 89. 

 
Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič. AS-135/3-6, 80. 
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Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 73. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 103. 

 

 
Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 78. 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 84. 
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Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič AS-
135/3-6, 79. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 87. 

 
Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič. AS-135/3-6, 75. 
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Kupola, 3.6.1976, foto Srečko Habič. 
AS-135/3-6, 76. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 94. 

 

 
Kupola, 3.6.1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 77. 
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Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 81. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 96. 

 
 

 
Kupola, 3. 6. 1976, foto Srečko Habič.  
AS-135/3-6, 82. 

 

 
Po restavratorskem posegu. Foto Srečko Habič, 
december 1976. AS-135/3-6, 100. 

 
 

 


