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IZVLEČEK
V magistrskem delu z naslovom Sakralno baročno slikarstvo v Celju so predstavljena
baročna slikarska dela treh župnij, te so: Stolno-opatijska mestna župnija Celje – sv.
Danijel, Župnija Celje – sv. Cecilija in Župnija Celje – sv. Jožef. Vsebina temelji na
preučevanju starejše strokovne literature, sodobnih dognanj strokovnjakov

─

umetnostnih zgodovinarjev in na terenu preverjenih podatkih. Slikarska dela so
predstavljena v obliki kataloga.
V magistrskem delu so predstavljene slike iz petih cerkva in kapucinskega samostana,
nastale od 17. do začetka 19. stoletja. Dodane so tudi slike, med njimi dve
Metzingerjevi, ki se motivno in vsebinsko navezujejo na celjske sakralne prostore,
nahajajo pa se v Pokrajinskem muzeju Celje. Muzej jih je pridobil iz okrajnega zbirnega
centra, nastalega leta 1945, v katerem se je mnogim slikam sled za provenienco
izgubila. V raziskavi, predstavljeni v magistrskem delu, pa je ugotovljeno, da je slika v
Pokrajinskem muzeju Celje predhodno že bila opisana v cerkvi Marijinega vnebovzetja
v Celju.
S slikovnim gradivom je predstavljenih sedeminštirideset slikarskih del in ena grafika,
od teh jih je le štiriindvajset mogoče videti v cerkvah in samostanu. Župnije namreč
številne slike hranijo v prostorih, ki niso dostopni javnosti. V delu so iz starejše literature
navedene tudi baročne sakralne slike v Celju, ki jih danes ni mogoče najti niti na
reprodukcijah.
Ugotovljeno je, da nekatere slike v cerkvah in samostanu niso več na svojih prvotnih
mestih, dve Raunacherjevi sliki sta v oltarjih cerkve Marijinega vnebovzetja postavljeni
v drugačni kombinaciji, kot je bilo zapisano v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V
cerkvi sv. Miklavža je slika z motivom Kristusa v stiskalnici v oltarju na mestu, kjer je v
starejši literaturi dokumentirana slika sv. Trojice. Slika sv. Maksimiljana Celjskega in
verjetno tudi slika sv. Florijana, ki sta bili nekoč v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega, pa
sta danes v cerkvi sv. Danijela. V tej cerkvi je na ogled tudi baročna slika, ki so jo v
cerkev prinesli leta 1995 in v literaturi ni omenjena.
Umetnostni zgodovinarji, ki so preučevali barok na Celjskem, so našteli sedemindvajset
slikarjev, ugotovitve, predstavljene v delu, pa ponazarjajo, da je v sakralnem slikarstvu
potrjenih le osem slikarjev, večji del slik je namreč nesigniranih.
V 17. stoletju, v uvodu v baročno dogajanje, sta za cerkev sv. Cecilije pod o kriljem
škofa Tomaža Hrena slikala Matija Plainer in Krištof Weissmann. V cerkvi Marijinega
vnebovzetja in cerkvi sv. Danijela sta ustvarjala kranjska slikarja Franc Jelovšek in
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Valentin Metzinger. Graški slikarji, ki so slikali za ti dve cerkvi v 18. stol etju, pa so:
Johann Baptist Anton Raunacher, Anton Jantl in Johann Franz Petumfill.
Baročni slog se je v sakralni slikarski umetnosti v Celju ohranjal tudi v začetku 19.
stoletja, to dokazuje freska v cerkvi Marijinega vnebovzetja, ki jo je leta 1813 nasl ikal
štajerski slikar Matija Schiffer. V delu potrjeno datirane slike so še: Weissmannova sv.
Cecilija iz leta 1627, Jelovškova freska sv. Danijela v levji jami, Metzingerjeva slika sv.
Družina iz leta 1742, Jantlova slika smrt sv. Barbare iz leta 1770 in Petumfillova slika
sv. Ana z Marijo in Joahimom iz leta 1772.
Ugotovljeno je, da so slikarji pogosto slikali po grafičnih ali slikovnih predlogah. Celjske
slike je mogoče primerjati s predlogami Johanna Sadelerja, Georga Philippa
Rugendasa, Guida Renija in Daniela Grana. Medtem ko je zaradi razpršenih podatkov
težko določiti naročnike slik, je v magistrskem delu zapisana verjetnost povezave
grofov Gaisruckov z naročilom slike slikarju Petumfillu.
Na koncu magistrskega dela je v prilogi predstavljen pogovor z akademskim
konservatorjem specialistom Viktorjem Povšetom, ki je celjske baročne slike
konzerviral in po eksploziji leta 1979 pred uničenjem rešil danes edino ohranjeno
baročno fresko v Celju.

Ključne besede
Celje, župnije, barok, 17.–19. stoletje, sakralno slikarstvo.
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ABSTRACT
Master’s thesis titled Sacral Baroque Painting in Celje presents baroque works from three
parishes in Celje, namely: the Celje capital-abbey city parish - St. Daniel, the Celje parish St. Cecilia and the Celje parish - St. Joseph. The content is based on studying older
professional literature, modern findings by experts ─ art historians and data that was
checked in the field. The works are presented in the form of a catalogue.
The master’s thesis presents paintings from five churches and the Franciscan monastery
made in the period from the 17th to the start of the 19th century. Also added are painting,
among them two Metzinger’s paintings which in terms of motives and content relate to the
Celje sacral premises and reside in the Celje Regional Museum. The museum acquired
them from the district collection centre, established in 1945, where the provenance trail for
many paintings gets lost. The research presented in the master’s thesis finds that one
painting in the Celje Regional Museum has previously already been described in the Church
of St. Mary’s Assumption in Celje.
The illustrations present 47 paintings and one printed graphic work, of which only 24 can
be seen in churches and the monastery. Parishes namely keep numerous paintings on
premises not accessible to the public. The thesis also describes sacral baroque painting in
Celje that today cannot be found even on reproductions.
It was found that certain paintings in churches and the monastery are no longer in its original
place, two Rannacher paintings are placed in the altars of the Church of St. Mary’s
Assumption placed in a combination that differs from what was written in the 1960s. The
Church of St. Nicholas has the painting with the motif of Christ in a press in the altar where
the painting of the St. Trinity is documented as being in older literature. The painting of St.
Maximillian of Celje and probably also the painting of St. Florian that were once in the
Church of St. Maximillian of Celje are now in the church of St. Daniel. This church also has
the baroque painting brought to the church in 1995 and is not mentioned in any literature.
Art historians that have studies the baroque period in the Celje region have counted 27
painters and the findings presented in the thesis show that only eight painters are confirmed
for sacral painting, the majority of the paintings are namely unsigned.
In the 17th century, at the beginning of the baroque period, the painters Matija Plainer and
Krištof Weissmann painted for the Church of St. Cecilia under the auspices of the bishop
Tomaž Hren. Two painter from Kranj, Franc Jelovšek and Valentin Metzinger, created their
works for the Church of St. Mary’s Assumption and the Church of St. Daniel. And the
painters from Graz who painted for these two churches in the 18th century are: Johann
Baptist Anton Raunacher, Anton Jantl and Johann Franz Petumfill.
6

The baroque style was also used in the sacral art of painting in Celje at the beginning of the
19th century. This is evident from the fresco in the Church of St. Mary’s Assumption that
was painted in 1813 by the Styrian painter Matija Schiffer. Paintings with confirmed dated
that are included in the thesis are: Weissmann’s St. Cecilia from 1627, Jelovšek’s fresco of
St. Daniel in the Lion’s Den and Metzinger’s painting of St. Family from 1742, Jantl’s painting
of the death of St. Barbara from 1770 and Petumfill’s painting of St. Anna with Mary and
Joachim from 1772.
It was found that the painters often painted based on graphic or painting templates. The
paintings from Celje can be compared to templates by Johann Sadeler, George Philipp
Rugendas, Guido Reni and Daniel Gran. While due to the data being scattered, it is difficult
to pinpoint the sponsors of the paintings, the master’s thesis discusses the possibility of a
link between the counts of Gaisruck with the order of Petumfill’s painting.
The attachment at the end of the master’s thesis contains an interview with the academic
conservator specialist Viktor Povše who conserved the baroque paintings from Celje and
who, after the explosion in 1979, saved the only remaining preserved baroque fresco in
Celje before destruction.

Key words
Celje, parishes, baroque, 17th - 19th century, sacral painting.
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1 UVOD
Magistrsko delo je zasnovano v obliki kataloga, ki predstavlja celjske sakralne baročne
slike, ki so nastale v obdobju od 17. do začetka 19. stoletja. V delu so predstavljene
kronološko po posameznih cerkvah v treh župnijah.
Osnova za preučevanje so starejša in novejša strokovna besedila, ki opisujejo
umetnost, umetnike, mesto Celje, cerkvene kot tudi ostale družbeno-zgodovinske
razmere v tem obdobju. Zanimiva izhodišča s podatki o baročnih slikah v Celju, na
katerih temelji magistrsko delo, so Umetnostni spomeniki dekanije Celje Marijana Marolta
iz leta 1931, Topografsko gradivo sakralnih spomenikov Jožeta Curka iz leta 1966 in
novejši katalog Od škofije do škofije iz leta 2007 1.
V znanstvenih delih o baročni umetnosti lahko najdemo mnoge podatke, zelo malo pa
jih je povezanih z baročnim sakralnim slikarstvom v Celju. Podatki so zelo nenatančni,
razpršeni, skromni. Določene lahko najdemo in povežemo iz Zgodovine lavantinske
škofije Frana Kovačiča in iz opisov v kroniki ter zgodovini Celja Ignaca Orožna, Janka
Orožna in Justina Felicijana.2 V zbirki zbornikov Odsevi preteklosti so zanimiva dejstva
iz zgodovine Celja v 18. stoletju izdali mlajši strokovnjaki: Aleksander Žižek, Branko
Goropevšek, Janez Cvirn, Andrej Studen, Bojan Cvelfar in Ivanka Zajc Cizelj. 3 Mnogi
mlajši zapisi so večkrat povezani z omenjenimi starejšimi avtorji in z Andreasom Gubo,
ki je konec 19. stoletja objavljal zapisnike mestnega sveta in leta 1909 napisal
Geschichte der Stadt Cilli. Natančne podatke o baročnih spomenikih v Celju pa
najdemo v delih Viktorja Steska, Marijana Marolta, Sergeja Vrišerja, Jožeta Curka,
Ivana Stoparja4 in v delih mlajših avtorjev, ti so: Tatjana Badovinac, David Krašovec,
Bojan Cvelfar, Branka Primc, Metoda Kemperl in Blaž Resman.5 O umetnosti, povezani
s kapucini v Celju, je pisala Tanja Martelanc in Ana Lavrič, ki je je pisala o škofu
Tomažu Hrenu kot mecenu v Celju,6 Anica Cevc in Matej Klemenčič pa o sliki Valentina
Metzingerja, ki se nahaja v Pokrajinskem muzeju Celje. 7 Strokovnjak sakralnega
področja v Celju je akademski konservator specialist Viktor Povše, ki je pri svojih

1

MAROLT 1931; CURK 1966; BADOVINAC 2007, pp. 38, 65, 91–109.
KOVAČIČ 1928; OROŽEN 1854; OROŽEN 1880; OROŽEN 1887; OROŽEN 1948; OROŽEN 1971; OROŽEN
1974; OROŽEN-FELICIJAN 1952.
3 ŽIŽEK 1996, pp. 10–52; ŽIŽEK 2000; GOROPEVŠEK 1996, pp. 55–76; CVIRN 1996, pp. 77–88;STUDEN
1996 pp. 89–106; CVELFAR 1996 pp. 107–184; ZAJC CIZELJ 1996 pp. 255–278.
4 STESKA 1927; MAROLT 1931; MAROLT 1932; VRIŠER 1958; CURK 1960; CURK 1961; CURK 1966; CURK
1995; CURK 1998; STOPAR 1973.
5 BADOVINAC 1997; BADOVINAC 2006, BADOVINAC 2007; KRAŠOVEC 2000; CVELFAR 2003; PRIMC
2003; KEMPERL 2001; KEMPERL 2006; KEMPERL 2007; RESMAN 2006.
6 MARTELANC 2013; MARTELANC 2018; LAVRIČ 1988.
7 CEVC 2000; CEVC 2002; KLEMENČIČ 2017.
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petinosemdesetih letih ob arhivu spregovoril o konzervaciji baročne freske v cerkvi
Marijinega vnebovzetja, o ohranitvi fragmentov Jelovškove freske iz cerkve sv. Danijela
in o restavraciji nekaterih baročnih slik iz celjskega kapucinskega samostana.
S pomočjo strokovne literature si lahko ustvarimo predstavo o Celju od 17. do začetka
19. stoletja. V tem času je potrebno odmisliti današnje meje in upoštevati vse pokrajine
takratne Notranje Avstrije, ki je zajemala Kranjsko, Štajersko, Koroško in Goriško.8 Kot
je značilno za vsa področja baročne umetnosti na Slovenskem, se je tudi v Celju
slikarstvo razvijalo s pomočjo štajerskih in gostujočih umetnikov. Štajerska je v
umetnosti sledila umetnostnemu centru v Gradcu, čeprav so za celjske cerkve, poleg
domačih mojstrov, slikali tudi kranjski in graški slikarji. V uvodu v baročno dogajanje
sta v 17. stoletju za cerkev sv. Cecilije pod okriljem škofa Tomaža Hrena slikala Matija
Plainer in Krištof Weissmann. V cerkvi Marijinega vnebovzetja in cerkvi sv. Danijela sta
ustvarjala kranjska slikarja Franc Jelovšek in Valentin Metzinger. Graški slikarji, ki so
slikali za ti dve cerkvi v 18. stoletju, so bili: Johann Baptist Anton Raunacher, Anton
Jantl in Johann Franz Petumfill, v cerkvi Marijinega vnebovzetja pa je v začetku 19.
stoletja slikal štajerski slikar Matija Schiffer.
Časovna omejitev baročnega slikarstva na Slovenskem je različna, odvisna je od
prostora in področja, ki ga umetnostni zgodovinarji opisujejo. 9 V magistrskem delu je
uvodoma predstavljena slika sv. Cecilije iz leta 1627, ki jo je pod okriljem škofa Tomaža
Hrena naslikal Krištof Weissmann. Najmlajša časovno določena slika, predstavljena v
delu, pa je freska v cerkvi Marijinega vnebovzetja, ki jo je naslikal Matija Schiffer leta
1813. Slednja dokazuje, da se je baročni slog v sakralnem slikarstvu v Celju ohranil
tudi v začetku 19. stoletja. Čeprav je slikarjev, ki jih naštevajo umetnostni zgodovinarji
v Celju v času baroka, veliko, je mnogo sakralnih slikarskih del, nastalih v tem času,
nesigniranih. Med podpisanimi umetniki, ki so v tem času slikali nabožne motive v Celju
oziroma za Celje, so: Krištof Weissmann, Anton Jantl, Johann Franz Petumfill, Johann
Baptist Anton Raunacher, Franc Jelovšek, Valentin Metzinger in Matija Schiffer.
Sakralno baročno slikarstvo v Celju je tako kot v ostalih mestih povezano s cerkvenimi
okoliščinami. Celje je leta 1751 prišlo pod goriško nadškofijo, kasneje pa z mnogimi
reformami Jožefa II. in ob novi regulaciji škofijskih meja leta 1788 pod lavantinsko
škofijo. Nadškof goriške nadškofije Karel Mihael Attems je večkrat obiskal celjske

8

KRAŠOVEC 2000, p. 45.
Stele je slovenski barok postavil v drugo polovico 17. stoletja in v celotno 18. stoletje (STELE 1961, p.
8); Vrišer je v proučevanju baročnega kiparstva na slovenskem Štajerskem barok časovno natančneje
omejil in poimenoval: prebujanje baroka (1650–1680), utrjevanje baročne rasti (1680–1715/20), zreli
barok (1715/20–1750), pozni barok in njegovo izzvenevanje (1750–1800) ter postbarok (1800–1860)
(VRIŠER 1992); Baročni slog se je v sakralni umetnosti obdržal do sredine 19. stoletja , je pisala Kemperl
(KEMPERL 2007, pp. 10, 64).
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cerkve. V goriškem nadškofijskem arhivu je ohranjenih štiriindvajset rokopisnih zvezkov, ki
jih je v letih od 1750 do 1773 kot zapisnike vizitacijskih obiskov izvedel škof ali pa njegov
namestnik.10 Po raziskavah Bojana Cvelfarja so v Celju po požaru leta 1798 11 vse hiše
prezidali ali na novo postavili in sicer v klasicističnem slogu s kamnoseško poudarjenimi
portali, 12 zato danes, kot je zapisal tudi Aleksander Žižek, Celje nima nobene baročne
stavbe. 13 Drugače velja za baročne slike, ki jih je leta 1931 popisal Marolt in pred letom
1966 Curk. V magistrskem delu je predstavljenih sedeminštirideset slikarskih del iz treh
celjskih župnij in Pokrajinskega muzeja Celje. Danes je glede na starejšo literaturo v
cerkvah in samostanu le štiriindvajset baročnih slikarskih del, ostale so hranjene v
raznih župnijskih prostorih in depojih, ki niso na ogled.
Resman je navedel, da je bilo v baroku več slikarskih kot kiparskih del, saj so bile slike
cenejše, bilo je tudi več spretnih slikarjev kot kiparjev.14 Badovinac pa pravi, da so se
v času baroka v Celju uveljavili slikarji predvsem v stenskem slikarstvu, ker je kakovost
oltarnega slikarstva slabša. 15 V Celju sta ohranjeni dve freski in le ena provenientnem
mestu. Ohranjenih oltarnih slik je več, določene slike so nastale po slikovnih ali
grafičnih predlogah, med njimi Johanna Sadelerja, Georga Philipa Rugendasa, Guida
Renija, morda Daniela Grana.

2 Celje v času od 17. do začetka 19. stoletja
Začetek 17. stoletja je zaradi rušenja fevdalizma zaznamoval čas kmečkih uporov, ki
so Celje z okolico najmočneje zajeli leta 1635.16 Leta 1679 je v Celju razsajala kuga17
in za tem je leta 1687 mesto v celoti pogorelo, ohranila se je le farna cerkev 18 sv.
Danijela. V tem požaru so zgorele tudi vse celjske listine, ki so jih kasneje na novo
sestavili, leta 1717 pa jih je potrdil cesar Karl VI.19 Velik požar je mesto zajel tudi leta
1692,20 po tem se je mesto začelo širiti in obnavljati. V letih od 1727 do 1728 so začeli
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OŽINGER 1991, p. 13–14, 21, 39.
OROŽEN 1854, p. 179.; STOPAR 1973, p. 3, 80; GOROPEVŠEK 1996, p. 64; OROŽEN-FELICIJAN 1952,
p. 10.
12 CVELFAR 1996, p. 112.
13 ŽIŽEK 2000, p. 190.
14 RESMAN 2006, p. 157.
15 BADOVINAC 2007, p. 95.
16 OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 11.
17 OROŽEN 1948, p. 42; OROŽEN 1971, p. 616.
18 OROŽEN 1854; OROŽEN 1971, p. 396; GOROPEVŠEK 1996, p. 62.
19 OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 10.
20 OROŽEN 1971, p. 407.
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modernizirati glavno cesto Dunaj–Celje–Ljubljana–Trst,21 kar je za mesto pomenilo
večji in hitrejši pretok informacij in napredek. V avstrijski nasledstveni vojni, v času med
letoma 1741 in 1748, so Celje razdejali pruski ujetniki.22 Leta 1750 so Habsburžani
prodali celjsko gospoščino grofu Gaissrucku in obdržali le spodnji grad, 23 ki je bil, kot
je zapisal Orožen, še isto leto spremenjen v vojašnico. Leta 1757 sta Celje zajeli huda
lakota in draginja.24 Orožen je v delu Zgodovina Celja in okolice v mestu dokumentiral
pogoste poplave 25 in požare,26 ki so se vrstili v 18. stoletju.
Upravne zadeve za Štajersko in Celje je v tem času opravljala notranjeavstrijska vlada,
gubernij v Gradcu.27 Z reformami Marije Terezije so leta 1771 v Celju prvič popisali in
oštevilčili hiše, 28 leta 1777 pa je ob cerkvi sv. Danijela začela delovati trirazredna glavna
šola,29 postavili so tudi prve zdravstvene ustanove. 30 Mesto se je razvijalo, vendar še
vedno le znotraj mestnega obzidja, ki so ga nato leta 1785 (skupaj z jarki) s cesarskim
dovoljenjem na dražbi prodali.31 V velikem požaru, ki se je zgodil 5. aprila 1798, 32 je
pogorelo skoraj celo mesto. Več umetnostnih zgodovinarjev piše o tem požaru, vendar
se podatki o številu pogorelih hiš v literaturi razlikujejo.33 V začetku 19. stoletja so
spomenike v Celju oškodovale še francoske čete, ki so se vračale skozi mesto, in za
tem še ena velika povodenj leta 1814. 34
Na razvoj sakralnega baročnega slikarstva v Celju je vplivala tudi cerkev. Celje je leta
1673 postalo sedež savinjskega arhidiakonata,35 ki se je po letu 1715 povezal z mestno
župnijo Celje v celjski arhidiakonat. 36 Celje je nato leta 1751 prišlo pod goriško

21

V literaturi sta dve letnici gradnje ceste. Janko Orožen je za leto modernizacije ceste Dunaj–Celje–Ljubljana–
Trst zapisal letnico 1727 (OROŽEN 1948, p. 23); nato sta leta 1952 Janko Orožen in Justin Felicijan napisala,
da so »imenitno pot proti Dunaju in Trstu začeli modernizirati za časa cesarja Karla VI. leta 1728,« torej leto dni
kasneje (OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 18).
22 GOROPEVŠEK 1996, p. 64.
23 OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 11; OROŽEN 1971, p. 404.
24 OROŽEN 1971, p. 589.
25 Poplave so bile: 1651, 1762, 1677, 1687, 1770, 1778, 1798 (OROŽEN 1971, p. 412).
26 Požari so bi leta 1783, 1794 in največji leta 1798 (OROŽEN 1971, p. 404; STUDEN 1996, p. 94).
27 ŽIŽEK 1996, p. 11.
28 CVELFAR 1996, p. 116.
29 ZAJC CIZELJ 1996, p. 256; OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 19.
30
ZAJC CIZELJ 1996, p. 274.
31 GOROPEVŠEK 1996, p. 64, STUDEN 1996, p. 90; OROŽEN 1971, p. 397
32 OROŽEN 1854, p. 179; STOPAR 1973, p. 3, 80; GOROPEVŠEK 1996, p. 64; OROŽEN-FELICIJAN 1952, p.
10.
33 Podatki o številu hiš, ki so pogorele v tem požaru, se razlikujejo. Ignacij Orožen je zapisal, da je pogorelo celo
mesto razen 13 hiš (OROŽEN 1854, p. 179); Gubo, da je od 192 hiš ostalo 6 nepoškodovanih (GUBO 1909, p.
329) in Janko Orožen, da je zgorelo 192 hiš, nepoškodovane so ostale samo 4 (STUDEN 1996, p. 91).
34 CVIRN 1996, p. 78.
35 Savinjski arhidiakonat je bil najbolj oddaljen od oglejskega cerkvenega središča v Vidmu in stiki med
ordinarijem in župniki so bili zelo oteženi in redki (OŽINGER 1991, p. 11).
36 RATAJ 2007, p. 91, OROŽEN 1971, p. 633.
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nadškofijo37 in pod cerkveno oblast nadškofa Karla Mihaela Attemsa,38 ki je že v letih
od 1750 do 1773 redno opravljal vizitacije v celjskih župnijah. Jožef II. je z reformami
leta 1783 prepovedal bratovščine, ki jih je bilo v Celju kar šest, 39 med drugim je bila v
širšem okolišu zelo poznana bratovščina Matere božje sedem žalosti, ki je v Celju
nastala v 16. stoletju. 40 Cesar je prav tako odpravil arhidiakonate na nekdanjem
salzburškem in oglejskem teritoriju,41 ob novi regulaciji škofijskih meja je Celje prišlo
pod lavantinsko škofijo. Jožef II. je želel lavantinski škofijski sedež v Celju, vendar
zaradi škofovskih nesoglasij tega niso izvedli. 42 Čeprav je celjsko okrožje pozdravilo
priključitev Spodnje Štajerske k lavantinski škofiji, je Kovačič zapisal, da v Celju niso
spoštovali navodil lavantinskega ordinariata.43 V tem času so cerkve, špitale in
samostane vzdrževale njihove gospoščine. Ponekod so pobirali delno davščino in
plačila od vernikov.44

3 Sakralno baročno slikarstvo v Celju
Fran Kovačič, Marijan Marolt, Janko Orožen, Anica Cevc, Tatjana Badovinac, Barbara
Murovec, Janko Orožen, Ana Lavrič in Tanja Martelanc, ki so preučevali baročno
slikarstvo, so v svojih delih našteli slikarje, ki so v tem obdobju ustvarjali v Celju. Cevc
je raziskala, da so v Celju ustvarjali: Anton Lerhinger, Franc Jelovšek, Matthias von
Görz, Johann Caspar Waginger, Ivan Ranger in Johann Chrysostomus Vogl – freskant
iz Celovca. 45 Badovinac je dodala še: Josefa Ferdinanda Fromillerja, Valentina
Metzingerja, Fortunata Berganta, Janeza Andreja Straussa, Antona Jantla, Johanna
Baptista Antona Raunacherja, Johanna Franza Petumfilla in Josepha Clausa. 46
Murovec je zapisala ime: Lorentz Josip Stachl.47 Orožen je izpisal slikarje iz matičnih
knjig članov slikarskega ceha v Celju, ti so: Matevž Plavec (Matija Plainer), v začetku
17. stoletja; Dominik Crainch, konec 17. stoletja; Boštjan Neudart, ki je v matičnih
knjigah najbrž identični Boštjan Menhart; Janez Benedikt Huster, ki je bil tudi mestni

37

Leta 1751 je bila ustanovljena goriška nadškofija in Attems je bil 18. 4. 1752 imenovan za njenega prvega
škofa (KRALJ-TAVANO 1994, p. 37).
38 KOLAR 2002, p. 15.
39 OROŽEN 1854, p. 170; ZAJC CIZELJ 1996, p. 272.
40 ŠLANDER 1883.
41 RATAJ 2007, p. 91.
42 OROŽEN 1948, p. 24; OROŽEN 1971, p. 633.
43 Celjani so molče sprejemali navodila, vendar se niso ravnali po njih (KOVAČIČ 1928, p. 309).
44 OROŽEN-FELICIJAN 1952, p. 12; VOLČJAK 2017, p. 351.
45 CEVC 1964, p. 21.
46 BADOVINAC 2007, p. 95.
47 MAROLT 1931, p. 193; MUROVEC 2006, pp. 111–112.
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sodnik in svetovalec; njegov sin Janez Benedikt; Lenart Petrovčnik; njegov sin Jurij; in
v začetku 19. stoletja še Franc Maidiger. 48 Med slikarji, ki so med drugim delovali tudi
v Celju, je Kovačič omenjal še: Hansa Adama Weissenkircherja, oba Straussa, Franca
Mihaela in Janeza Andreja.49 Čeprav v času »Hrenovega umetnostnega kroga«,50 kot
ga je poimenovala Lavrič, ki je pisala o mecenstvu škofa Hrena v likovni umetnosti na
Štajerskem, še ne govorimo o baroku, je ta čas pomemben za uvod v celjsko baročno
dogajanje. Napisala je, da je škof Tomaž Hren leta 1613 pri salzburškem slikarju Matiji
Plainerju, poleg slike povišanje sv. Križa, naročil še oltarno sliko zavetnice cerkve sv.
Cecilije. 51 Kasneje je Lavrič na podlagi raziskav ugotovila, da je avtor slike sv. Cecilije
iz leta 1627 Krištof Weissmann, medtem ko Plainer po letu 1622 v pisnih virih ni več
omenjen.52 Tako je seznamu slikarjev, ki so slikali za Celje v začetku 17. stoletja, dodan
še slikar Krištof Weissmann, ki je tako kot Plainer izhajal iz Avstrije, a je deloval v
Hrenovem krogu v Ljubljani.
Franca Jelovška so iz Ljubljane v Celje poklicali leta 1742, v času barokizacije cerkve
sv. Danijela. Na prezbiterij je naslikal fresko Danijel v levji jami. 53 Jelovšek je bil
predvsem freskant,54 v Celje je prišel po končanem delu za stolni kapitelj v Ljubljani. 55
Leta 1742 je slikal tudi v kapelici čemšeniške graščine.56 Jelovšek je slikal v Celju še
leta 1745, ko je s fresko poslikal takrat na novo oblikovano plitvo apsido v cerkvi
Marijinega vnebovzetja. 57 Apsida in njegova freska sta bili uničeni in ne obstajata več
(priloga ll). Za cerkev sv. Danijela je leta 1742 slikal tudi Valentin Metzinger, ki je
naslikal oltarno sliko sv. Družina. 58 Steska je pisal o verjetnosti, da sta se oba kranjska
umetnika Metzinger in Jelovšek učila v Ljubljani pri Giuliu Quagliu. Metzinger, ki je
izhajal iz nemške Lorene, je v Ljubljani kot slikar prvič dokumentiran leta 1727.59 Veljal
je za enega izmed najbolj uveljavljenih slikarjev kranjske prestolnice, tako si je leta
1740, dve leti pred nastankom celjske slike sv. Družina, v mestu kupil že drugo hišo. 60
Cevc je zapisala, da si je umetnik v novi hiši najbrž uredil atelje, v katerem je slikal
48

OROŽEN 1971, pp. 386, 658.
KOVAČIČ, 1928, p. 294.
50 LAVRIČ 1988, p. 72–74, 157.
51 Matija Plainer je bil po rodu iz Salzburga, vendar njegovih del izven naših meja ne poznamo (CEVC 1964, p.
11, 32–33).
52
LAVRIČ 1988, pp. 155–158, 235.
53 OROŽEN 1971, pp. 611, 658.
54 Oljne slike Franca Jelovška: sv. Družina pri sv. Petru v Ljubljani, sv. Andreja mučijo rablji za Rečico pri Bledu,
Božji grob za frančiškane v Novem mestu (STESKA 1927, p. 82).
55 STESKA 1927, pp. 71–72.
56 Leta 1744 je Jelovšek slikal v Štepanji vasi pri Ljubljani, nato je nadaljeval z delom v Ljubljani in v Bohinju
(STESKA 1927, p. 73).
57 CURK 1966, p. 26–27.
58 KRAŠOVEC 2000, p. 226.
59 STESKA 1927, p. 34.
60 Leta 1940 si je Metzinger v Ljubljani na Starem trgu kupil večjo hišo (STESKA 1927, p. 34).
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oltarne slike manjših dimenzij, 61 takšnih, kot je slika sv. Družina, naslikana za cerkev
sv. Danijela. Leta 1742 je Metzinger poslikal tudi prižnico cerkve sv. Primoža nad
Kamnikom, ki jo je naročil duhovnik Maksimiljan Leopold Rasp.62 Na podobnost motiva
košarice s cvetjem, ki jo je Metzinger naslikal za prižnico sv. Primoža nad Kamnikom, in
košare s cvetjem, ki jo je naslikal na mizici celjske slike sv. Družina, je opozorila Cevc. Ker
ni podatkov, kdo so bili naročniki celjskih slik, bi lahko bil naročnik Metzingerjeve slike
v Celju, tako kot v primeru sv. Primoža nad Kamnikom, eden od celjskih duhovnikov. S
povezavo dejstev, zapisanih v Orožnovi knjigi iz leta 1880, in izpisov pomembnih
duhovnikov, ki jih je leta 1898 zbral duhovnik Slekovec in iz Vizitacijskih zapisnikov
goriškega škofa Karla Mihaea grofa Attemsa, ki jih je leta 1991 izdal Anton Ožinger, je
ugotovljeno, da je bil v Celju leta 1742 višji diakon in duhovnik Jožef Maksimilijan
Bartholotti.63 Priimek Bartholotti, se v Celju ponovi še v letih od 1762 do 1785, ko je bil
mestni duhovnik in višji diakon Martin Ferdinand Bartholotti.64 Posamezni mestni
duhovniki in diakoni65 med njimi tudi Jožef Maksimilian Bartholotti bi lahko bili naročniki
slikarskih del, vendar so v arhivih viri o naročnikih slik nenatančni, razpršeni, skromni.
Morda so namigi ali podatki o naročnikih zapisani v štiriindvajsetih zajetnih rokopisnih
zvezkih, ki so nastali kot vizitacijski zapisniki Karla Mihaela Attemsa med leti 1750 in
1773 in se nahajajo v goriškem nadškofijskem arhivu.66 Vizitacije župnij so bile namreč
najavljene in pred vizitatorja je lahko stopil vsakdo z različnimi podatki. 67 Škof Attems je
zaradi svojega šibkega zdravja za vizitacijo leta 1756 delegiral svojega arhidiakona,
celjskega mestnega duhovnika in opata Martina Sumpichlerja.68 ki bi prav tako lahko bil
naročnik slikarski del, čeprav ni podatkov, ki bi to potrdili.
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CEVC 2000, p. 20.
KRAŠOVEC 2000, p. 89.
63 Bartholotti Jožef Maksimilijan je mestni duhovnik in višji diakon od leta 1732 do svoje smrti, 2. novembra 1754
(OROŽEN 1880, p.22); Slekovec je zapisal, da je bil višji diakon in duhovnik v Celju Jožef Maksimilijan
Bartholotti krstni boter Stermšku Jožefu Bolfenku leta 1740 (SLEKOVEC 1898, p. 33), kar prav tako potrjuje, da
je v tem letu deloval kot duhovnik v Celju; OŽINGER 1991, p. 888.
64 Bartholotti Martin Ferdinand je mestni duhovnik in višji diakon v Celju od 1762 do 1785. Peter Anton
Segher von Weiβenhaus je mestni duhovnik in zadnji višji diakon v Celju od 1786 do 1790 (OROŽEN
1880, p. 22); Dokument v zgodovinskem arhivu priča, da je mestni duhovnik in dekan dr. Martin Ferdinand
Bartholotti leta 1777 daroval za cerkev sv. Jožefa v Celju (Zgodovinski arhiv Celje, Willbrief über die Benefiziaten
Stifftung zum heil. Josef ob Cilli 1777, 11. 6. 1777, dokument, Gradec, SI_ZAC/0001_00063, št. vpisa v inv. knj.
122, sig); OŽINGER 1991, p. 888.
65 Bernhard Maurizitsch von Maurisperg, mestni duhovnik 1655–1682; Georg Andreas, mestni duhovnik 1683–
1702; Stermšek Johann, mestni duhovnik 1715–1724; Jamnik Jakob Jožef, mestni duhovnik in višji diakon
1726–1731; Bartholotti Jožef Maximilian, mestni duhovnik in višji diakon 1732–1754; Sumpichler Martin Jožef,
mestni duhovnik in višji diakon 1755–1762; Bartholotti Martin Ferdinand, mestni duhovnik in višji diakon 1762–
1785; Peter Anton Segher von Weiβenhaus, mestni duhovnik in višji diakon 1786–1790 (OROŽEN 1880 p. 22).
66 OŽINGER 1991, p. 24; KOLAR 2002, p. 15.
67 ATTEMS 1991, p. 39.
68 OŽINGER 1991, p. 13, 21, 39.
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Poleg Metzingerja in Jelovška pa so v Celju slikali tudi graški slikarji, in sicer Johann
Franz Petumfill, Anton Jantl in Johann Baptist Anton Raunacher, ki je bil v Gradcu član
vicepatron slikarske bratovščine in dvorni komorni slikar. 69 Na Celjskem je Raunacher
slikal za cerkev Marijinega vnebovzetja in za grofe Gaissrucke.70 Z Gaissrucki slikarja
povezuje podpisan dokument iz leta 1761, in sicer o prejemu denarja za naslikane
slike.71 Za oltarje celjske cerkve Marijinega vnebovzetja je Raunacher naslikal štiri
platna: 14 priprošnjikov v sili, Antona Padovanskega, Marijo Magdaleno in sv. Barbaro.
Oltarji so nastali v času oboka, v letu 1745.72 Slikar Petumfill je bil Raunacherjev svak. 73
Živel je v Gradcu in prav tako kot Raunacher slikal za Janeza Karla grofa Gaisrucka, ki
je imel dvorec Novo Celje.74 Weigl je zapisal verjetnost povezave grofov Gaisruckov z
naročilom oltarne slike sv. Ana z Marijo in Joahimom (poimenovana tudi Marijino darovanje
ob očiščenju sv. Ane), ki jo je Petumfill leta 1772 naslikal za cerkev sv. Danijela.75 Medtem
ko o šolanju Petumfilla ni podatkov, je bil graški slikar Anton Jantl Raunacherjev
učenec. 76 Jantl je leta 1779 za cerkev sv. Danijela naslikal sliko z motivom obglavljenja
sv. Barbare.77 Letnici nastanka Petumfillove in Jantlove slike za celjsko cerkev sta
narazen le za sedem let, ob tem je Curk zapisal, da je bila Jantlova slika obglavljenja
sv. Barbare v cerkvi sv. Danijela pendant sliki Marijinega žrtvovanja, 78 ki jo je Cevc
pripisala Petumfillu.79 Sklepamo lahko, da sta se slikarja poznala in da je Raunacher v
Celju za slikarska dela predlagal svojega svaka Petumfilla in učenca Jantla, saj je za
celjske cerkve slikal pred njima. Raunacher in Petumfill sta slikala za grofe Gaisrucke,
zato je mogoče, da so grofje povezani z naročili slik za celjske cerkve vendar, razen že
omenjenega Weigla, ki je povezal naročništvo Gaisruckov za cerkev sv. Danijela s
Petumfillom, ni podatkov. Naročniki slik so v zgodovini bili tudi cehi. Orožen je zapisal,
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CEVC 1964, p. 34.
VIDMAR 2016, p. 45.
71 22. februarja 1761 je Johann Baptist Anton Raunacher (Johan Antoni Rannacher Incorperieter Mahler)
v Gradcu s podpisom potrdil prejem 35 goldinarjev in 59 krajcarjev za 11 velikih in 24 majhnih podob za
pogrebni voz Antona grofa Gaisrucka, s katerim so pokojnika prepeljali k zadnjemu počivališču v graški
župnijski cerkvi (VIDMAR 2016, p. 45).
72 CURK 1966, pp.26–27.
73 Johann Franz Petumfill se je leta 1758 poročil s sestro Johanna Baptista Antona Raunacherja in je z
družino živel v tako imenovani Raunacherjevi hiši v Gradcu (VIDMAR 2016, p. 46).
74 Leta 1763 je Johann Franz Petumfill spomnil Janeza Karla grofa Gaisrucka na zamujajoče plačilo sedmih
krajin, ki jih je naslikal za Novo Celje (WEIGL 2003, pp. 77, 83); graškemu slikarju Johannu Franzu Petumfillu
je grof Anton naročil šest velikih slik in eno majhno, ki je prikazovala krajino pri dvorcu Liebenau. Petumfill je na
grofa naslovil prošnjo, ki nima datuma, v kateri ga prosi za plačilo preostalih 60 goldinarjev, medtem ko je 18
goldinarjev prejel kot predplačilo. Na hrbtni strani prošnje je Petumfill s podpisoma potrdil, da je 7. novembra
1761 prejel 30 goldinarjev, 20. decembra 1762 pa še drugo polovico; drugič se je podpisal kot Johann Frantz
Pettumfill in Corperiter Mahler (VIDMAR 2016, p. 45).
75 WEIGL 2003, pp. 77, 83.
76 CEVC 1964, p. 34.
77 MAROLT 1931, p. 35; OROŽEN 1971, pp. 611, 658.
78 CURK 1966, p. 12.
79 CEVC 1964, p. 15.
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da je sliko sv. Florijana v začetku 18. stoletja cerkvi sv. Danijela daroval pekovski ceh. 80
Kasneje je Curk njegovo ugotovitev o nastanku slike ovrgel, saj bi naj slika nastala približno
leta 1770.81 Naslikani curki vode se zlivajo na hiše v Zidanškovi ulici. Njihovi lastniki so bili
premožni klobučar Tadej Malej, Anton baron Adelstein in usnjar Anton Zabukošek. Vse te
hiše so v požaru leta 1783 zgorele. 82 Lahko bi bili naročniki slik bogati meščani, vendar
podatkov, ki bi to potrdili, ni. Orožen je med naročniki izpostavil tudi grofico Margarito
Thurn, ki je konec 17. stoletja v cerkvi sv. Jožefa dala postaviti glavni oltar.83 Kolar je
izpostavil še Lukrecijo Maksimiljano Schrattenbach, ki je konec 17. stoletja prav tako v
cerkvi sv. Jožefa dala postaviti oltar,84 čeprav v literaturi oltarnih baročnih slik iz cerkve
sv. Jožefa ni omenjenih. Tako kot o naročnikih slik so razpršeni tudi podatki o celjskih
bratovščinah. V času, ko jih je Jožef II. konec 18. stoletja prepovedal, jih je bilo šest,85 med
drugim je bila v širšem okolišu zelo poznana bratovščina Matere božje sedem žalosti, ki
je v Celju nastala v 16. stoletju. 86 V drugi polovici 18. stoletja so v Celju v kapucinskem
samostanu v domači samostanski delavnici upodabljali svetnike, ki so jim ob naslikanih
atributih dodali še zapis. Curk je glede na podobno velikost in izvedbo naštel šest
tovrstnih upodobitev.87 Slekovec je izpisal nekaj imen kapucinov, ki so bili v 18. stoletju
pomembni v kapucinskem samostanu.88 Med naročniki podob ali celo med ustvarjalci slik,
nastalih v domači samostanski delavnici, bi namreč lahko bili tudi menihi ali provinciali
kapucinskega reda, ki so jih volili v celjskem samostanu.89
V začetku 19. stoletja je na plitvo apsido v cerkvi Marijinega vnebovzetja štajerski slikar
Matija Schiffer,90 ki je mladosti slikal na Bavarskem, kasneje pa še na Štajerskem in v
Gradcu,91 naslikal fresko Marijinega vnebovzetja, ki potrjuje, da se je baročni slog v
Celju obdržal še v začetku 19. stoletja.
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OROŽEN 1948, p. 57.
CURK 1966, p. 12.
82 STOPAR 1980, p. 53.
83 OROŽEN 1854, p. 147.
84 KOLAR 2002, pp 21–22.
85 OROŽEN 1854 p. 170; ZAJC CIZEJ 1996, p. 272.
86 ŠLANDER 1883.
87 CURK 1966, p. 31.
88 P. Cajetanus, Gonovicensis, je bil v letih 1727—1730 gvardijan kapucinov v Celju, kjer je kot „Concionator,
Professus jubilatus" umrl leta 1751; P. Valericus Gonovicensis je umrl kot kapucinski pridigar in vikar v Celju
leta 1750; Matej Franc, je bil leta 1753 v kapucinskem samostanu posvečen v mašnika, nato je med leti 1793
in 1796 opravljal službo gvardijana v Celju; Andorfer Leopold je bil leta 1729 premeščen v Celje, kjer je leta
1731 postal doktor bogoslovja; Andorfer Mihael se je leta 1737 preselil v Celje in po odhodu svojega brata
Leopolda leta 1739 postal vikar; Bernekar (Wernegger) Anton Ksaver je prišel leta 1766 v Celje in postal vikar;
Stermšek Jožef Bolfenk je služboval do leta 1766 kot supernumerarij v Celju; Haas Janez Jožef je v Celju umrl
leta 1785; Zeiselsteiner Franc Andrej je služboval kot supernumerarij v Celju leta 1773 (SLEKOVEC 1898, pp.
18, 23, 25–26, 31, 34, 35).
89 Kovačič je navedel imeni v Celju izvoljenih provincialov: 23. 4. 1655 je bil za provinciala izvoljen p. Krištof,
rojen v Čedadu, 11. 9. 1761 p. Erard iz Radgone (KOVAČIČ 1928, p. 280).
90 MAROLT 1931, p. 12, 62.
91 Matija Schifffer, rojen v Puchu pri Weizu na Štajerskem 1744, je umrl v Gradcu 1827 (STESKA 1927, p. 202).
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3.1 Stolno-opatijska mestna župnija Celje – sv. Danijel
V župnijo spada cerkev sv. Danijela, ki je leta 2006 postala stolnica, cerkev Marijinega
vnebovzetja, cerkev sv. Maksimiljana Celjskega, kapela sv. Elizabete in Opatova
kapela, ki je hišna kapela.

3.1.1 Cerkev sv. Danijela

Cerkev sv. Danijela je bila v osnovi zgrajena v romanskem slogu, 92 v 14. stoletju pa so
celjski grofje donirali gradnjo križnorebrastega oboka, iz dveh obočnih pol in s
petosminskim sklepom zaključenim dolgim korom. V 18. stoletju so cerkev razširili z
dograditvijo dveh kapel. Leta 1720 je bila v cerkvi postavljena kapela sv. Frančiška
Ksaverja, istega leta so ji dodali še sliko svetnika, ki je bila nato skupaj z oltarjem
zamenjana leta 1769. 93 Veliki oltar v cerkvi iz leta 1743 je bil beneškega izvora. 94
Cerkev je imela leta 1751 osem oltarjev, in sicer oltar sv. Ane, oltar Marije sedem
žalosti, oltar sv. Družine, oltar sv. Križa in sv. Barbare, oltar sv. Miklavža, oltar Bičanja
in oltar sv. Frančiška Ksaverja. Od teh so bili trije oltarji v kapeli Žalostne Matere božje.
Leta 1756 so porabili vsa finančna sredstva za popravila v cerkvi. 95 Zaradi teh stroškov
je bil v cerkvi leta 1760 en oltar manj.96 Ob cerkvi sv. Danijela je bilo tudi pokopališče.
Vizitacija škofa Attemsa leta 1751 omenja ob cerkvi kapelo sv. Mihaela, ki je stala na
pokopališču. 97 Pokopališče so konec 18. stoletja prestavili k cerkvi sv. Duha in k cerkvi
sv. Maksimiljana Celjskega, ki sta stali zunaj mestnega obzidja. 98 Glede letnice
prestavljanja pokopališča strokovnjaki niso enotni.99 Cerkev je postala opatija decembra
leta 1761,100 nato so jo temeljito prenovili po požaru leta 1798.101 Vse oltarje, razen
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OROŽEN 1971, pp. 611, 658.
MAROLT 1931, p. 12.
94 Veliki oltar iz leta 1743 ima na zadnji strani napis I. G. H. D. Z. K. P. Ao 1743 (Johann Georg Herzog
Der zeit Kirchen-Probst) (CURK 1966, pp. 9–10, 20; OROŽEN 1948, p. 57).
95 CURK 1998, pp. 77, 79–80.
96
MAROLT 1931, p. 13; CURK 1998, pp. 77, 79–80.
97 OŽINGER 1991, p. 17.
98 PRIMC 2003, p. 19.
99 Marolt je zapisal, da je bilo pokopališče pri sv. Maksimiljanu od leta 1784 do leta 1880 (MAROLT 1931,
p. 80); Janko Orožen je zapisal, da so pokopališče prestavili leta 1783 (OROŽEN 1948, p. 56); Goropevšek
pa, da so mestno pokopališče prestavili od farne cerkve sv. Danijela k podružnični cerkvi sv. Maksimiljana
Celjkega po letu 1784 (GOROPEVŠEK 1996, p. 65); okolica sv. Danijela je bila v tem času spremenjena v
trg in mimo cerkve je vodila cesta kot izhod iz mesta (GOROPEVŠEK 1996, p. 65; OROŽEN 1971, p. 32,
414).
100 CURK 1998, pp. 77, 79–80; POKORN 1989, p. 107.
101 OROŽEN 1948, p. 56–57.
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velikega Frančiškovega in kasnejšega Križevega, so ob regotizaciji leta 1893
odstranili.102
Marolt, Orožen in Curk so v opatijski cerkvi dokumentirali precej slik. Mnogih danes ni
več v cerkvi, hranjene so v prostorih župnijskega urada in v Opatovi kapeli. Za ogled
so nedostopne. Med te spada slika Kristusa polagajo v grob (sl. 1), delo neznanega
avtorja, severno-italijanske, verjetno bolonjske šole iz sredine 17. stoletja. Iz Rima jo
je leta 1857 prinesel opat Vrečko in še istega leta jo je restavriral Josip Hatzl. 103
Danes prav tako ni več v cerkvi dveh slik, nastalih okrog leta 1700. Ti sta: slika
neznanega avtorja z motivom sv. Petra (sl. 2) in pendant tej sliki – slika sv. Jožefa (sl.
3).104 Curk in Marolt sta pisala, da slika sv. Petra kaže na Weisenkirchnerjev vpliv, Cevc
pa, da je sliko naslikal neznan avstrijski slikar konec 17. stoletja.105 Obe sliki sta bili
razstavljeni v Narodni galeriji v Ljubljani leta 1993, v katalogu je zapisano, da gre
verjetno za avtorja italijanskega izvora – Guercinove delavnice. 106 Obe sliki imata na
zadnji strani napis. Na sliki sv. Petra piše: »Den 24. Feb. 1855 von I. Felb in Gratz von
Ant. O. Burovich gekauft und von letztern der Stadt Pfarrkirche in Cilli gewidmet.«, na
sliki sv. Jožefa pa: »Beide Gemälde St. Petrus et St. Joseph von Ant. Co. Burovich der
Cillier Stadt Pfarrkirche den 27. Mai 1855 gewidmet.«107 Sliki sv. Petra in sv. Jožefa sta
bili torej podarjeni celjski cerkvi sv. Danijela leta 1855. Sliko sv. Petra je leta 1964 restavriral
Čoro Škodlar in leta 1990 Kemal Selmanović, ki je restavriral tudi sliko sv. Jožefa.108
Cerkev sv. Danijela je v 18. stoletju zaznamovalo zelo pomembno delo barokizacije –
preureditev prezbiterija. Leta 1742 so gotski prezbiterij s tremi stranicami spremenili v
plitvo apsido, še istega leta jo je poslikal Franc Jelovšek, in sicer s fresko Danijel v
levji jami.109 Danes je nekaj fragmentov celjske Jelovškove freske hranjenih v
Pokrajinskem muzeju Celje (sl. 4–12), nekaj fragmentov pa je v zasebni lasti (sl. 13,
14).110 Fresko je leta 1882 opisal Wastler, ki jo je videl še v celoti, leta 1927 jo je opisal
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MAROLT 1931 p. 13.
MAROLT 1931, p. 35; CURK 1966, p. 13.
104 V literaturi so zapisane nekoliko različne mere slike. Sv Jožef – 115 x 95 cm in sv. Peter – 115 x 95 cm
(MAROLT 1931, p. 34; CURK 1966, p. 12); sv. Jožef – 115, 2 x 95,2 cm in sv. Peter – 115 x 94 cm (CEVC
1964, p. 41).
105 MAROLT 1031, p. 34; CEVC 1964 p. 41; CURK 1966, p. 12.
106 Sliki sv. Peter in sv. Jožef sta bili leta 1964 v Narodni galeriji v Ljubljani razstavljeni kot deli Weissenkircherja.
Alberto Rizzi je leta 1972 v slikah prepoznal značilnosti poznega Guercina, nato sta 1988 Sir Denis Mahon in
Prisco Bagni prav tako dodala, da je deli naslikal sodelavec Guercinove delavnice (ZERI – ROZMAN 1993, pp.
36–37).
107 MAROLT 1031, p. 34; CEVC 1964 p. 41; CURK 1966, p. 12.
108 ZERI-ROZMAN 1993, pp. 36–37.
109 MAROLT 1931 p. 12; CURK 1966, p. 20; STOPAR 1973, pp. 6, 80; BADOVINAC 2007, p. 109.
110 Pogovor z Viktorjem Povšetom, 2019 (Priloga I).
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še Steska111 in nato je leta 1931 Wastlerjev opis slike prepisal Marolt.112 Tudi Stopar je
na podlagi fotografije (priloga IV – slika 1) Jelovškovo delo podobno opisal kot
Wastler.113 Freska je bila nato ob regotizaciji leta 1893 uničena. Steska je leta 1927
zapisal, da je freska izginila ob renoviranju pred dvajsetimi leti, kar pomeni, da je bila
pred tem še delno ohranjena.114 Posamezne dele freske so našli in sneli tudi kasneje, v
času obnovitvenih del, v letih od 1963 do 1969.115 Konservator Povše dodaja, da so
leta 1972 pri obnovi prezbiterija na severni steni za oltarjem še našli nekatere
fragmente uničene Jelovškove freske. Povše jih je pazljivo odkril, snel in jih dal na novo
osnovo. 116 Več o postopku restavriranja in o ohranjenih fragmentih freske je zapisala Lavrič
(priloga I).
Med slike, ki so za ogled nedostopne, sodi tudi kakovostna slika Valentina Metzingerja
sv. Družina (sl. 15). Sliko je Orožen omenil v mali zakristiji, 117 Steska pa v cerkvi na
desni strani. Tudi Krašovec je zapisal, da je bila slika najprej postavljena na stranski
oltar in nato v letih od 1863 do 1901 odstranjena. 118 Oblikovno in vsebinsko so
Metzingerjevo sliko opredelili Marolt, Curk in kasneje Cevc.119 V strokovni literaturi sta
signaciji in dataciji slike različno zapisani. Steska je zapisal, da ima slika sv. Družina na
desni strani podpis: V. M. 1747.120 Marolt in Curk pa, da je na stopnici levo spodaj podpis
Valentin Metzinger pinx 1742,121 enak podpis je zabeležil tudi Krašovec, ki je predstavil
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Levjak je videti kot zgradba, ki jo obkroža mogočna galerija. Pod stopniščem se plazijo levi, prerok Daniel
koraka po stopnicah navzgor, gledajoč v višavo, kjer se mu prikaže angel, ki nosi preroka Habakuka s košaro
jedi. Iz atike zaokrožene stavbe in z oken ljudstvo opazuje prizor, kralj pa gleda z balkona, ki je okrašen s
preprogami (STESKA 1927, p. 72).
112 Wastlerjev opis slike: »Er (Jelousek) malte 1742 das groβe Fresko an der Hochaltarwand der Pfarrkirche in
Cilli: Daniel in Lcwengrube. Von einer prächtigen Triumphbogenarhitektur umrahmt, praesentiert sich der
Löwnywinger als monumentaler Bau mit freien Treppen, auf welchen die Löwen auf und ab wandeln. Der Heilige
schreitet die Stufen hinan, mit dem Blicke nach oben, wo ein Engel erscheint, den Propheten Habakuk mit
Körbchen am Schopfe durch die Lüfte tragend. Von der Attica des kreisrunden Abschlussbaues und von den
Fenstern sieht das Volk zu, auf einem teppihbehangenen Balkon wohnt der König oder Oberpriester der Scene
bei. Das Ganze ist in jener üppigen, überschäumenden Phantasie concipiert, wie der Kunst des blühenden
Barockstyles eigen ist, mit glänzender Beherrschung der Perspective. Andere Werke des tüchtigen Frescanten
sind uns nicht bekannt« (MAROLT 1931 p. 12–13).
113 Stopar je podobno opisal fresko kot Wastler. Drugače je opisal angela in dodal še nekaj detajlov. Po njem
angel s prerokom Habakukom po božjem naročilu k sv. Danijelu v košarici prinaša hrano. Angel z levico
drži Habakuka za lase in ga spušča k Danijelu. Skozi oblake na vrhu prizor ožarja svetloba, od tam prizor
opazujejo angeli. Na vsaki strani so štirje marmorni stebri s k ompozitnimi kapiteli, ob katerih stojita
svetnika ali svetnici. Stopar je omenil še dva angela na volutah nad ogredjem (STOPAR 1973 pp. 10, 137–
138).
114 STESKA 1927, p. 72.
115 CURK 1966, p. 21; BADOVINAC 2007, p. 109.
116 Pogovor z Viktorjem Povšetom, 2019.
117 OROŽEN 1948, p. 57; OROŽEN 1971, p. 658.
118 STESKA 1927, p. 38; KRAŠOVEC 2000, p. 226.
119 MAROLT 1931, p. 34; CURK 1966, p. 12; CEVC 2000, p. 188.
120 STESKA 1927, p. 38.
121 MAROLT 1931, p. 34; CURK 1966, p. 12.
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umetnikovo življenje in njegov širok opus oljnih slik.122 Cevc je opozorila na podobnost
košarice s cvetjem, ki jo je Metzinger istega leta naslikal za prižnico v cerkvi sv. Primoža
nad Kamnikom, s košarico cvetja na sliki sv. Družina v Celju. Dodala je še, da je celjska
slika ikonografski pendant Metzingerjevi sliki sv. Družina, naslikani leta 1744 za župnijsko
cerkev Žalostne Matere božje v Breznici. V Celju je sliko leta 1979 restavriral Povše.123
V cerkvi sv. Danijela je, kot je zapisal Curk leta 1966, še danes na sredini oltarja južne
kapele slika z motivom smrt Frančiška Ksaverja (sl. 16). Oltar in slika sta približno iz
leta 1769,124 ko so po podatkih zamenjali opremo kapele iz leta 1720.125 Slika je kopija
slike Janeza Mihaela Reinwaldta, ki je sliko smrt Frančiška Ksaverja naslikal za
župnijsko cerkev sv. Frančiška v Radmirju, kjer se nahaja še danes.126
Orožen je leta 1948 zapisal, da si lahko sliko sv. Florijana (sl. 17) ogledamo v severni
stranski ladji,127 leta 1973 pa je že bila, kot je zapisal Stopar, v kapeli Žalostne Matere
božje, kjer je slika s tem motivom še danes. Gre za pomembno votivno podobo s
panoramo Celja, gledano s severa, saj ohranja podobo mesta pred že omenjenim
požarom leta 1798. 128 Na sliki je upodobljeno Celje z mestnim obzidjem, mestnimi vrati,
cerkvama sv. Danijela in Marijinega vnebovzetja. Stopar je zapisal, da se voda izliva
na hiše v Zidanškovi ulici, ki so pogorele leta 1783,129 in Curk, da je ta slika neznanega
avtorja nastala približno leta 1770. 130 Ob njegovih ugotovitvah, podatek, ki ga je našel
Janko Orožen, da je sliko sv. Florijana v začetku 18. stoletja cerkvi daroval pekovski
ceh,131 ne drži. Potrebno je zapisati, da je Marolt pred Curkom enako sliko sv. Florijana
opisal v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega. Zapisal je, da gre za boljše, a vendar
zaostalo delo iz druge polovice 18. stoletja. Marolt v cerkvi sv. Danijela motiva sv.
Florijana ni omenil, kar pomeni, da v času njegovega pisanja slike ni bilo v cerkvi. Sliko
v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega je enako kot Marolt opredelil in opisal tudi Curk.132
Glede na njun vsebinski opis sv. Florijana in dejstvo, da danes v cerkvi sv. Maksimiljana
Celjskega ni slike sv. Florijana, je mogoče, da gre za sliko, ki se danes nahaja v cerkvi
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Slika Sv. Družina, olje na platno 104 x 57 cm, podpisana in datirana levo spodaj: »Valentin Metzinger / pinx:
/ 1742« (KRAŠOVEC 2000, p. 226).
123 CEVC 2000, pp. 188–191, 220–221.
124 CURK 1966, p. 20; VRIŠER 1992, pp. 212–213.
125
MAROLT 1931, p. 12.
126 Slika je bila zaradi svoje čudodelnosti večkrat kopirana, po njej je nastalo tudi 16000 bakroreznih podobic
(CEVC 1990, pp, 131–183).
127 OROŽEN 1948, p. 57.
128 STOPAR 1973, p. 30.
129 Lastniki hiš, na katere se zliva voda v Zidanškovi ulici, so bili: klobučar Tadej Malej, Anton baron Adelstein,
usnjar Anton Zabukošek. Te hiše so pogorele leta 1783 (STOPAR 1980, p. 53).
130 Sv. Florijan, olje na platno, 113 x 152 cm. Zgoraj je v krogu angelov Florijan, spodaj Celje gledano iz
severa (CURK 1966, p. 12).
131 OROŽEN 1948, p. 57.
132 MAROLT 1931, p. 83; CURK 1966, p. 42.
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sv. Danijela. Slika v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega je bila v polkrožno zaključenem
okvirju.133 Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da so polkrožne zaključke lahko
spremenili tudi naknadno, kar bi lahko pojasnilo, zakaj je današnja slika sv. Florijana v
cerkvi sv. Danijela pravokotne oblike. Mogoče je sklepati, da ima današnja slika sv.
Florijana provenienco v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega. Cerkvi sta v isti župniji in
prenos slike je možen, čeprav zaradi nepopolnih podatkov in dejstvu, da je Curk sliko
z enakim motivom dokumentiral v obeh cerkvah hkrati, tega ni mogoče zagotovo
potrditi.
V cerkvi sv. Danijela se v kapeli Žalostne Matere božje nahaja tudi baročna slika
Maksimiljana Celjskega (sl. 18), ki v nobeni starejši strokovni literaturi ni zabeležena v tej
cerkvi. Podobno kot v primeru slike sv. Florijana sta Marolt in Curk sliko sv. Maksimiljana
Celjskega opisala v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega.134 Sliko sta umetnostna
zgodovinarja enako opisala, razlikujejo pa se podatki o velikosti in času nastanka. 135
Detajl slike, ki ga je Marolt dodal v slikovno gradivo cerkvenih spomenikov v Celju
(priloga IV – sl. 2), je dokaz, da gre za isto sliko, ki se danes ne nahaja v cerkvi sv.
Maksimiljana Celjskega, pač pa v cerkvi sv. Danijela. Iz strokovne literature je razvidno,
da je bila, tako kot slika sv. Florijana, prvotno v polkrožnem zaključenem okviru, zdaj
je v pravokotnem. Po besedah Curka je bil ta sliki sv. Maksimiljana Celjskega dodan
kasneje.136 V tem primeru več podatkov kot pa pri sliki sv. Florijana potrjuje, da ima
slika sv. Maksimiljana Celjskega, ki je danes v cerkvi sv. Danijela, provenienco v cerkvi
sv. Maksimiljana Celjskega.
O baročni sliki sv. Elizabeta deli miloščino (sl. 19), ki se nahaja v cerkvi sv. Danijela, v
literaturi ni podatkov. Novejše podatke o sliki hrani Pokrajinski muzej Celje. Iz popisa
umetniških del Mestnega muzeja Celje, ki je nastal leta 1964, je razvidno, da je bila slika v
muzej pridobljena iz okrajnega federalnega zbirnega centra,137 drugih podatkov o
provenienci slike ni zapisanih. Umetnostna zgodovinarka Milena Moškon je odločila, da
sliko 28. maja leta 1995 obesijo v cerkev sv. Danijela, pred tem je bila slika razstavljena v
prvem nadstropju Stare grofije. Glede na kompozicijo bi lahko celjska upodobitev nastala
po oltarni sliki Daniela Grana, ki je v Karlovi cerkvi na Dunaju in je nastala v letih 1736 in
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Sv. Florijan, olje na platno, v polkrožno zaključenem okviru, v velikosti 86 x 160 cm, iz druge polovice
18. stoletja, je naslikan na oblakih, pod njim je prikazano mesto z dvema cerkvama, ki imata baročna
zvonika, in z gradom na hribu (CURK 1966, p. 42).
134 MAROLT 1931, p. 83; CURK 1966, p. 42.
135 Marolt je zapisal, da je slika zaostalo, dekorativno delo iz srede 18. stoletja, v velikosti 86 x 160 cm
(MAROLT 1931, p. 83); Curk se je spraševal, ali je svetnik sv. Maksimiljan ali sv. Viktorin, sliko v veliko sti
86 x 137 cm pa je časovno postavil v leto 1700 (CURK 1966, p. 42).
136 MAROLT 1931, p. 83.
137 V popisu je slika sv. Elizabeta deli miloščino, označena z naslovom angel trosi zlatnike na množico (popis
zbirke slik iz leta 1964).
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1737. O Granu in o smiselnem iskanju njegovih predlog med mojstri beneškega
Cinquecenta sta pisala Katra Meke in Matej Klemenčič.138
Slike z motivom smrt sv. Barbare (sl. 20) iz zadnje četrtine 18. stoletja danes ni več v
cerkvi sv. Danijela, a jo je Curk sredi 20. stoletja še opisal v južni kapeli cerkve. Sliko
je signiral in datiral graški slikar Anton Jantl. V literaturi sta zapisani različni letnici
nastanka. Cevc je zapisala leto 1770,139 medtem ko je Curk zapisal letnico 1779.140 Slika
smrt sv. Barbare je pendant sliki Marijinega žrtvovanja, ki je prav tako ni v cerkvi, kot
tudi ne v slikovnem gradivu, slednjo je Cevc pripisala Postumfillu, 141 torej graškemu
slikarju Johannu Franzu Petumfillu. Slikarja Jantl in Petumfill sta se po vsej verjetnosti
poznala, saj sta bila oba povezana s slikarjem Johannom Baptistom Antonom
Raunacherjem, ki je pred njima slikal v celjski cerkvi Marijinega vnebovzetja (poglavje
3). Curk je v cerkvi sv. Danijela Petumfillu pripisal tudi sliko Marijino darovanje ob
očiščenju sv. Ane, ki je signirana in datirana z letom 1772. Slabo čitljivo signaturo je iz
slike prepisala Cevc, signatura se nekoliko razlikuje od prepisane signature Curka.142 Slike
danes ni več v cerkvi, vendar pa fotografijo slike sv. Ana z Marijo in Joahimom (sl.
21),143 ki sovpada s podatki muzejskega popisa slik leta 1964 in z opisom Curka, hranijo
v Pokrajinskem muzeju Celje. Sliko je restavriral Čoro Šlodlar leta 1964.144
V kapeli Žalostne Matere božje je Curk dokumentiral še sliki neznanih avtorjev iz tretje
četrtine 18. stoletja, in sicer sliko Marijinega oznanjenja (sl. 22) in sliko sv. Mihaela
(sl. 23). Po obliki okvirjev sta sliki del baročnih oltarjev, 145 danes tudi teh slik ni več v
cerkvi sv. Danijela.
Niti v cerkvi niti v strokovni literaturi ni več štirih baročnih slik, ki sta jih omenila Marolt
in Curk. Med njimi sta dve sliki neznanih avtorjev z motivom Ecce homo,146 slika sv.
Miklavža147 in slika Matere božje iz druge polovice 18. stoletja.148 Slika Ecce homo iz
leta 1747 je imela spodaj napis: »Wahre Abbildung des Trostvollen Gnaden-Bilde der
Stadpfarr Kirchen zu Clagenfurt geweiht und angerührt 1747.« Druga slika Ecce homo,
138

MEKE-KLEMENČIČ 2018, 165.
CEVC 1964, p. 24.
140 CURK 1966, p. 12.
141 CEVC 1964, p. 15.
142 Cevc in Curk sta slabo vidno signaturo različno prepisala s slike sv. Ana z Marijo in Joahimom: Sign. I. sp.
Franz (Post) umfill 1772 pinx (CEVC 1964, p. 33); Franz p (U) estumhill pinx 1772 (CURK 1966, p. 11).
143 V literaturi so različni zapisi o velikosti slike sv. Ana z Marijo in Joahimom: 146 x 87,2 cm (CEVC 1964, p.
33); 148 x 88 cm (CURK 1966, p. 11).
144 CEVC 1964, p. 33.
145 CURK 1966, p. 19.
146 Slika Ecce homo, 1747, v velikosti 49 x 67 cm. Slika Ecce homo, druga polovica 18. st., v velikosti 50
x 64 cm (MAROLT 1931, p. 33; CURK 1966, p. 12).
147 Slika sv. Miklavž v velikosti 94 x 141 cm je v rokokojskem okviru, avtor ni znan, svetnik stoji na desni strani
z jabolki in knjigo v rokah, levo spodaj je angel s cerkvijo, nad njima so puti in zadaj je odprta pokrajina
(MAROLT 1931, p. 33; CURK 1966, p. 12).
148 Slika Mati Božja je v velikosti 45 x 58 cm (MAROLT 1931, p. 35).
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ki je nastala v drugi polovici 18. stoletja, pa je bila obdana z vencem relikvij. 149 Slike v
strokovni literaturi ne veljajo za izgubljene, vendar v cerkvi zagotovo niso na ogled.
Slika Ecce homo iz konca 18. stoletja bi lahko bila glede na enako velikost, 50 x 64 cm,
slika celovškega Kristusa (sl. 54), ki jo danes hrani Pokrajinski muzej Celje. Vendar
je o sliki zapisanih premalo podatkov, da bi lahko bilo to zagotovo potrjeno. V
Pokrajinskem muzeju Celje se nahaja tudi podoba Brezmadežne (sl. 52), ki je kot slika
Matere božje, omenjena v cerkvi sv. Danijela, podobne velikosti in je prav tako nastala
konec 18. stoletja. Marolt je zapisal, da je slika Mati božja v cerkvi sv. Danijela imela
zadaj napis: »Ivana Bergoč vdova raunatelja podarila cerkvi Celje l. Dezembra 192.«150
Slika v muzeju pa je obojestransko poslikana, 151 napis na hrbtni strani tako ni viden.

149

MAROLT 1931, p. 33; CURK 1966, p. 12.
MAROLT 1931, p. 35.
151 Dvojna slika, olje-platno, 55,5 x 48, na eni strani Brezmadežna, na drugi strani pa svetnik, kateremu nosi
angel portret – sliko (popis zbirke slik iz leta 1964, op. 553).
150
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Slika 1
Sl. 1
neznani avtor (bolonjska šola)
Kristusa polagajo v grob
sredina 17. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
provenienca: Rim do 1857; Celje, cerkev sv. Danijela, vsaj do leta 1966
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 35, 40 (1857 prinesel opat Vrečko, 1857 restavriral
Josip Hatzl); CURK 1966, p. 13; OROŽEN 1971, p. 589
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Slika 2
Sl. 2
Giovanni Francesco Barbieri, imen. Il. Guercino, delavnica
sv. Peter
okrog 1700
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
provenienca: Gradec do 1855; Celje, cerkev sv. Danijela, vsaj do 1966
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp. 34, 38–39 (Weissenkirchner); CEVC 1964, p. 41
(neznan avstrijski slikar); CURK 1966, p. 12 (Weissenkirchner, napis na zadnji strani –
1855 podarjena); ZERI-ROZMAN 1993, pp. 36–37 (Guercinova delavnica,1990 restavriral
Kemal Selmanović)
26

Slika 3
Sl. 3
Giovanni Francesco Barbieri, imen. Il. Guercino, delavnica
sv. Jožef
okrog 1700
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
provenienca: Gradec do 1855; Celje, cerkev sv. Danijela, vsaj do leta 1966
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp. 34, 38–39 (Weissenkirchner); CEVC 1964, p. 41
(neznan avstrijski slikar); CURK 1966, p. 12 (Weissenkirchner, napis na zadnji strani –
1855 podarjena); ZERI-ROZMAN 1993, pp. 36–37 (Guercinova delavnica, 1964 restavriral
Čoro Škodlar, 1990 Kemal Selmanović)
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Slika 4

Slika 8

Slika 5

Slika 9

Slika 6

Slika10

Slika 7

Slika 11

Slika 12

Sl. 4–12
Franc Jelovšek
fragmenti freske Danijel v levji jami
1742
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št.: S/988, S/989, S/990, S/993, S/987, S/991,
S/992, S/994, S/995.
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: STESKA 1927, p. 27; MAROLT 1931 p. 12–13; CURK 1966, p. 20;
STOPAR 1973, p. 6, 10, 80,137–138; BADOVINAC 2007, p. 109; LAVRIČ 2015, pp. 24–
25; POVŠE 2019 (neobjavljeno, priloga I)
28

Slika 13

Slika 14

Sl. 13, 14
Franc Jelovšek
fragmenti freske Danijel v levji jami
1742
Ljubljana, zasebna last
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: STESKA 1927, p. 27; MAROLT 1931 p. 12–13; CURK 1966, p. 20;
STOPAR 1973, p. 6, 10, 80,137–138; BADOVINAC 2007, p. 109; LAVRIČ 2015, pp. 24–
25; POVŠE 2019 (neobjavljeno, priloga I)
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Slika 15
Sl. 15
Valentin Metzinger
sv. Družina
1742
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
signatura: Valentin Metzinger pinx 1742 (na stopnici levo spodaj)
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: STESKA 1927, p. 38 (podpis; V. M. 1747); MAROLT 1931, p. 33–34;
VURNIK-MAROLT 1934, p. 21–23, VURNIK-MAROLT 1936, p. 54, št. 156; OROŽEN 1948,
p. 57; CURK 1966, p. 12; OROŽEN 1971, p. 658; KRAŠOVEC 1999, p. 291(odstranjena v
letih od 1863 do 1901); CEVC 2000, pp. 188–189; FIRST 2000, p. 89; KRAŠOVEC 2000,
p. 226
30

Slika 16
Sl. 16
neznani avtor
smrt Frančiška Ksaverja
18. stoletje (približno 1769)
Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 12 (oltar 1769); CURK 1966, pp. 9–12, 20 (kopija
po Reinwaldtu); VRIŠER 1992, pp. 212–213
31

Slika 17
Sl. 17
neznani avtor
sv. Florijan
pred požarom 1798
Celje, cerkev sv. Danijela
provenienca: Celje, cerkev sv. Maksimiljana Celjskega?
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 83 (cerkev sv. Maksimiljana Celjskega); OROŽEN
1948, p. 57 (zač. 18. st. pekovski ceh, severna stranska ladja); CURK 1966, p. 12 (pribl.
1770); STOPAR 1973, p. 30 (kapela Žalostne Matere božje); STOPAR 1980, p. 53
32

Slika 18
Sl. 18
neznani avtor
sv. Maksimiljan Celjski
18. stoletje
Celje, cerkev sv. Danijela
provenienca: Celje, cerkev sv. Maksimiljana Celjskega ?
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 83 (sr. 18. st., cerkev sv. Maksimiljana Celjskega);
CURK 1966, p. 42 (1700, cerkev sv. Maksimiljana Celjskega)
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Slika 19
Sl. 19
neznani avtor
sv. Elizabeta deli miloščino
18. stoletje
Celje, cerkev sv. Danijela
provenienca: Celje, Stara grofija, do 28. 5. 1995
izbrana literatura: Popis zbirke slik iz leta 1964 (neobjavljeno)
34

Slika 20
Sl. 20
Anton Jantl
smrt sv. Barbare
1770
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
signatura: Anton Jantl pinxit 1779 (levo spodaj)
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 35; CEVC 1964, p. 24–25 (1770); CURK 1966, p.12
(1779)
35

Slika 21
Sl. 21
Johann Franz Petumfill
sv. Ana z Marijo in Joahimom (Marijino darovanje ob očiščenju sv. Ane)
1772
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
signatura: Franz p (U) estumhill pinx 1772 (levo spodaj)
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 34; CEVC 1964, pp. 15, 33–34 (1964 restavriral Čoro
Škodlar); CURK 1966, p. 11 (Marijino darovanje ob očiščenju sv. Ane); MENAŠE 1994, p.
237; WEIGL 2003, p. 83 (naročniki grofi Gaisrucki), VIDMAR 2016, p. 45
36

Slika 22
Sl. 22
neznani avtor
Marijino oznanjenje
tretja četrtina 18. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: CURK 1966, p. 19
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Slika 23
Sl. 23
neznani avtor
sv. Mihael
tretja četrtina 18. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Danijela
provenienca: Celje, cerkev sv. Danijela
izbrana literatura: CURK 1966, p. 19
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3.1.2 Cerkev Marijinega vnebovzetja

V 14. stoletju je bil v Celju ustanovljen minoritski samostan in takrat je cerkev Marijinega
vnebovzetja postala minoritska cerkev, 152 prvotno je bila grajena v gotskem slogu. 153
Leta 1687 jo je močno poškodoval požar, a so jo do leta 1694 že popravili in barokizirali,
cerkev bila nato leta 1745 še drugič barokizirana. Marolt je zapisal, da je bilo
najpomembnejše delo barokizacije preureditev prezbiterija, ko so gotski prezbiterij s
tremi stranicami preoblikovali v plitvo apsido, 154 in sicer podobno, kot so leta 1742
postavili plitvo apsido v bližnji cerkvi sv. Danijela.155 Curk je potrdil, da je bila leta 1745
ladja cerkve Marijinega vnebovzetja na novo, nekoliko nižje obokana in da je dobila
novo apsido, ki jo je s fresko poslikal Franc Jelovšek, 156 slikar, ki je tri leta prej poslikal
apsido v cerkvi sv. Danijela. 157 Velik požar leta 1798 158 je uničil cerkev, samostan in
skoraj celo mesto. Po požaru je imela cerkev poleg velikega oltarja še šest stranskih
oltarjev: oltar Marije Pomočnice, oltar sv. Antona Padovanskega, oltar 14 priprošnjikov
v sili, oltar Frančiška Asiškega, oltar sv. Janeza in oltar sv. Križa. 159 Šele leta 1804 so
minoritski samostan obnovili do te mere, da so lahko v njem prebivali minoriti, nato je
leta 1808 cesar Franc l. habsburško-lotarinški samostan ukinil. V času francoske vojne
je bila v njem bolnišnica in shramba za vojaško opremo. Cerkev, ki še vedno ni bila
obnovljena od požara konec 18. stoletja, je cesar Franc l. leta 1811 prepustil meščanom.
Samostansko poslopje je nato leta 1817 kupil Ivan Steinmetz, ki je podrl prezbiterij in
postavil hišo. Znano je, da so staro gotsko pročelje na cerkvi Marijinega vnebovzetja
ohranili vse do leta 1858. 160
Cerkev je po obnovi leta 1745 imela sedem oltarjev.161 Slike treh oltarjev so še
ohranjene v cerkvi. Na severni steni visi slika 14 priprošnjikov v sili 162 (sl. 24). Sliko
v temnejših tonih, ki je bila nekdaj del oltarja, sta Marolt in Curk vsebinsko razložila 163

152

Verjetno so Vovbrški gospodje leta 1322 ustanovili minoritski samostan v Celju, povečali in na novo pozidali
cerkev (KOVAČIČ, 1928, p. 135).
153 OROŽEN 1948, p. 70.
154 MAROLT 1931, pp. 12, 62.
155
MAROLT 1931, p. 12; CURK 1966, p. 20; STOPAR 1973, pp. 6, 80; BADOVINAC 2007, p. 109.
156 CURK 1966, pp. 26–27.
157
MAROLT 1931, p. 12; CURK 1966, p. 20; STOPAR 1973, pp. 6, 80; BADOVINAC 2007, p. 109.
158

OROŽEN 1854, p. 179.; STOPAR 1973, p. 3, 80; GOROPEVŠEK 1996, p. 64; OROŽEN-FELICIJAN 1952,
p. 10.
159 CURK 1966, p. 27; MAROLT 1931, p. 62; OROŽEN 1971, p. 614.
160 KOVAČIČ, 1928, p. 136.
161 CURK 1966, p. 27.
162 OROŽEN 1948, p. 71; CURK 1966, p. 25; OROŽEN 1971, pp. 615, 658.
163 Na spodnjem delu slike sta v sredini Evstahij in sv. Tilen s košuto. Za njima je sv. Ahac, v levem delu
so sv. Ciriak in sv. Erazem s črevesi na vretenu in sv. Blaž s svečo. Nad njim je sv. J urij v vojaški opremi
in še dva bradata svetnika, ki ju je Marolt s vprašajem opredelil za sv. Panteleona in sv. Vida ( MAROLT
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in pripisala Johannu Baptistu Antonu Raunacherju.164 Raunacherjeva je tudi slika
Anton Padovanski (sl. 25), ki ima avtorstvo potrjeno s signaturo JOA: B: RAN in se
nahaja v oltarju na južni steni ladje. Sliko sv. Barbare 165 (sl. 26), ki je v oltarju
postavljena nad sliko Antona Padovanskega in sliko zvonaste oblike, ki predstavlja
Marijo Magdaleno 166 (sl. 27), v oltarju Marije Pomočnice ob severni steni ladje, so
Marolt, Cevc in Curk, zaradi podobnosti sliki 14 priprošnjikov v sili in temnih tonov, prav
tako pripisali Raunacherju.167 Cevc je za nastanek slike Sv. Magdalene določila leto
1773, ko so postavili oltar Marije Pomočnice, medtem ko je sliko sv. Barbare pripisala
neznanemu avstrijskemu slikarju iz druge polovice 18. stoletja in jo kot Curk
dokumentirala v atiki oltarja sv. Antona Padovanskega. 168 Oltar Marije Pomočnice ima
v nastavku sliko Marije Pomočnice (sl. 28), ki je nastala v začetku 19. stoletja. Slike
sv. Antona Padovanskega, sv. Marije Magdalene in sv. Barbare je delno očistil in
restavriral Čoro Škodlar.
Z raziskavo, predstavljeno v magistrskem delu, je ugotovljeno, da sta glede na podatke
v starejši literaturi, ki sta jih zapisala Cevc in Curk, oltarni sliki zamenjani. Slika sv.
Barbare je v oltarju Marije pomočnice, slika Marije Magdalene pa v oltarju Antona
Padovanskega (priloga IV – sl. 3, 4). Do zamenjave je lahko prišlo v obnovi po eksploziji
januarja 1979 (priloga lI). Vrišer je stranska oltarja pripisal Jožefu Straubu,169 vendar ni
opredelil, katera oltarja naj bi Straub oblikoval. Konec 18. stoletja so v cerkvi bili, poleg
že opisanih treh, še stranski oltarji: oltar Frančiška Asiškega, oltar sv. Janeza in oltar
sv. Križa. 170
V lurški kapeli cerkve Marijinega vnebovzetja je Curk dokumentiral sliko Marije iz 18.
stoletja, ki bi naj nastala po bizantinski predlogi. 171 Te slike danes v cerkvi ni več.
Dokumentaciji pa je dodal še eno sliko z motivom Marije in jo opisal. 172 Glede na opis
1931, p. 70); desno za sv. Tilnom stoji škof Dioniz z glavo v rokah, na sredini je sv. Barbara s kelihom.
Nad njo sv. Katarina in nekoliko desno sv. Marjeta s križem. Ob njej je desno naslikan sv. Krištof z detetom.
Figure so v spodnjem delu natančno naslikane, medtem ko so v višjem delu slike figure naslikane
površneje. Na vrhu je na oblaku prikazana sveta Trojica (MAROLT 1931, p. 71; CURK 1966, p. 24–25).
164 V literaturi se nekoliko razlikujejo mere slike 14 priprošnjikov: 157 x 298 cm (MAROLT 1931, p. 70; CURK
1966, p. 26); 297 x 123,5 cm (CEVC 1964, p. 34)
165 V literaturi se precej razlikujejo mere slike sv. Barbare: 130 x 116 cm (MAROLT 1931, p. 68; CURK 1966, p.
24); 165,5 x 124 cm (CEVC 1964, p. 42).
166 V literaturi se nekoliko razlikujejo mere slike sv. Magdalene: 166 x 125 cm; nepravilen format, vzete so
maksimalne mere (CEVC 1964, p. 34); 166 x 130 cm (CURK 1966, p. 26).
167 MAROLT 1931, pp. 69–70; CEVC 1964, p. 34; CURK 1966, p. 24–25.
168 CEVC 1964, pp. 34, 42; CURK 1966, pp. 24–25.
169 VRIŠER 1992, p. 235.
170 Curk in Marolt sta napisala, da je bila slika Franca Jelovška močno poškodovana v požaru leta 1797
(CURK 1966, p. 27; MAROLT 1931, p. 62), Orožen pa, da je bil požar 1798 (OROŽEN 1971, p. 614).
171
Slika Marije, olje na platno, 60 x 85 cm (CURK 1966, p. 25).
172 Črna sedeča Marija do pasu, na levici ji sedi Jezus oblečen v temnozeleno suknjo in rumen plašč, v levici
ima zaprto knjigo, z desnico blagoslavlja. Marija ima temen plašč, potegnjen čez glavo. Oba imata na glavah
kroni. Na prsih je Marijin plašč spet s sponko rombične oblike. Na desni rami ima Marija križ. Desno roko s
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je v Pokrajinskem muzeju Celje ohranjena prav takšna slika Brnska Mati božja (sl.
50), ki je po podatkih muzeja nastala po letu 1736. Tako je glede na podroben Curkov
opis slike v topografskem gradivu, lahko sklepati, da v cerkvi manjkajočo sliko hrani
Pokrajinski muzej Celje. Dvom o zapisanem povzroči dejstvo, da je Brnska Mati božja
v muzejskem popisu zbirke slik dokumentirana leta 1964, 173 med tem ko je topografsko
gradivo Curka izdano leta 1966. Pozornost je potrebno posvetiti uvodnim besedam
topografskega gradiva, kjer je zapisano, da je Curk inventariziral sakralne spomenike
na celjskem območju v letih od 1956 do 1962. Zavod za spomeniško varstvo Celje je
nato gradivo zbral in topografsko gradivo izdal štiri leta kasneje. Sliko Marije je torej
Curk v cerkvi Marijinega vnebovzetja videl in opisal najkasneje leta 1962, kar je pred
letom 1964, ko je bila enaka slika dokumentirana v popisu takratnega Mestnega muzeja
Celje.
V veliki polkrožni apsidi je freska Marijinega vnebovzetja (sl. 29), delo Matije
Schifferja. Curk in Marolt sta trdila, da je Schifferjeva freska na mestu, kjer jo je leta
1746 naslikal Franc Jelovšek. Podobnost z Jelovškom sta videla predvsem v
naslikanem gornjem delu kompozicije. 174 Dvom o Jelovškovi oziroma Schifferjevi freski
je razblinil Viktor Povše, in sicer ob konzervaciji freske po eksploziji plina leta 1979. Pri
snemanju freske je na podlagi ometa in preslikav ugotovil, da je bila prvotna freska v
apsidi v celoti Schifferjeva, ki jo je v letih od 1935 do 1936 obnovil in preslikal Matej
Sternen. Povše je ugotovil, da je ohranjena freska v zgornjem delu Schifferjeva, v
spodnjem delu pa v celoti Sternenova poslikava »al secco«.175 Postopek konzerviranja
freske Marijinega vnebovzetja je Povše razložil ob dokumentiranih videoposnetkih in
fotografijah 176 (priloga Il, priloga IV – sl. 6–9). Curk je za fresko Marijinega vnebovzetja
zapisal, da je uokvirjena s šestimi barvnimi pasovi in da vsebuje medaljon z napisom:
»V čast Mariji 1241–1746–1936.«177 Napis v medaljonu je glede na Povšetove
fotografije obstajal še pred zadnjo konzervacijo leta 1979 (priloga IV – sl. 6),178 vendar
se napis in barvni trakovi po treh restavriranjih in konzerviranjih: leta 1881 Anton
Schwab, v letih od 1935 do 1936 Sternen,179 v letih od 1979 do 1983 Povše, niso več
ohranili. Cevc je zapisala, da Schifferjeve freske povezujejo tradicijo slikarstva iz konca
stegnjenimi prsti polaga na prsi. Ob njeni glavi je napis MP OV. Slika je stara in vsaj deloma gotovo preslikana.
Je o. pl. In pravokotnega formata. (CURK 1966, pp. 25–26).
173 Popis zbirke slik iz leta 1964, op. 343.
174 MAROLT 1931, pp. 12, 62; CURK 1966, p. 27.
175 POVŠE 1983, p. 15; Pogovor z Viktorjem Povšetom, 2019.
176 Povše je z videom dokumentiral konzervacijo baročne freske z motivom sv. Marka, ki jo je na steno ob apsidi,
v cerkev Marijinega vnebovzetja vrnil šele leta 2001 (pogovor z Viktorjem Povšetom, 2019; priloga II).
177 CURK 1966, p. 23–24.
178 V medaljonu nad fresko Marijinega vnebovzetja je pisalo: POZDRAVLJENA KRALJICA MATI
USMILJENA NAŠA NADA POZDRAVLJENA (priloga IV – sl. 6).
179 Fresko je l. 1881 restavriral A. Schwab, l. 1936 pa Matija Sternen (CURK 1966, p. 23).
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18. stoletja z obrtniško občutenimi slikarji dekoraterji iz srede in druge polovice 19.
stoletja,180 kar potrjuje tudi njegova naslikana freska v cerkvi Marijinega vnebovzetja.
Izven apside, na kateri je naslikan 90 m² velik osrednji motiv Marijinega vnebovzetja,
sta levo in desno v steno vstavljena dva skoraj enako velika kvadratna izreza freske.181
Levo od apside je freska z motivom sv. Luke (sl. 30) z bikovo glavo ob nogah, desno
pa z motivom sv. Marka (sl. 31) z levom. Sv. Luka je zazrt v knjigo, v katero piše, sv.
Marko pa ima pogled uprt v osrednji motiv, ki je v apsidi. Verjetno sta bila izrezana
motiva prvotno povezana z osrednjim motivom Marijinega vnebovzetja v apsidi.

180

CEVC 1964, p. 15.
Velika kvadratna izreza freske sta bila izmerjena februarja 2019, motiv sv. Luka je velik 170 x 155 cm in
motiv sv. Marka 164 x 156 cm (Bračun, 2019).
181
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Slika 24
Sl. 24
Johann Baptist Anton Raunacher
14 priprošnjikov v sili
okrog 1745?
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp. 70–71 (Rannacher), CURK 1966, p. 24–27 (oltarji
v času obokanja, 1745, Rannacher)
43

Slika 25
Sl. 25
Johann Baptist Anton Raunacher
Anton Padovanski
okrog 1745?
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
signatura: JOA: B: RAN: (Joannes Baptista Rannacher, desno spodaj)
izbrana literatura: OROŽEN 1948, p. 71; CEVC 1964, p. 42 (restavriral Čoro Škodlar);
CURK 1966, p. 24–27 (oltarji v času oboka, 1745); OROŽEN 1971, pp. 615, 658
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Slika 26
Sl. 26
Johann Baptist Anton Raunacher
Marija Magdalena
okrog 1773?
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 69–70; CEVC 1964, pp. 34, 42 (1773, restavriral Čoro
Škodlar); CURK 1966, p. 24–27 (oltarji v času oboka, 1745)

Slika 27
Sl. 27
Johann Baptist Anton Raunacher
sv. Barbara
druga polovica 18. stoletja
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 69–70 (Rannacher); CEVC 1964, pp. 34, 42 (druga
pol. 18. st., restavriral Čoro Škodlar); CURK 1966, p. 24–27 (oltarji v času oboka, 1745,
Rannacher)
45

Slika 28
Sl. 28
neznani avtor
Marija Pomočnica
začetek 19. stoletja
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: CURK 1966, pp. 24–25; VRIŠER 1992, p. 235 (Jožef Straub)
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Slika 29
Sl. 29
Matija Schiffer
Marijino vnebovzetje
1813
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp. 12, 62; CURK 1966, pp. 23–27 (1881 restavriral
Anton Schwab, 1936 Matej Sternen); REMŠAK 1983; POVŠE 1983, p. 15 (od 1979 do
1983 restavriral Povše), LAVRIČ 2015, p. 40; POVŠE 2019 (neobjavljeno, priloga ll,
priloga IV – sl. 3 in 4)
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Slika 30
Sl. 30
Matija Schiffer
sv. Luka
1813
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: CURK 1966, p 23–24; POVŠE 2019 (po 1979 restavriral Povše,
neobjavljeno, priloga ll)
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Slika 31
Sl. 31
Matija Schiffer
sv. Marko
1813
Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja
izbrana literatura: CURK 1966, p 23–24; POVŠE 2019 (po 1979 restavriral Povše,
neobjavljeno, priloga ll)
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3.1.3 Cerkev sv. Maksimiljana Celjskega

Cerkev sv. Maksimiljana Celjskega je nastala v času celjskih grofov, na mestu, kjer bi
naj v času rimskega preganjanja obglavili škofa sv. Maksimiljana. V času baroka, leta
1751, je imela cerkev tri oltarje. Marolt je ob velikem oltarju omenil še oltar sv. Apolonije,
med tem ko za tretji oltar ni bil prepričan, zapisal je, da je morda bil posvečen sv.
Florijanu.182 Ob teh oltarjih se je v kapeli ob cerkvi nahajal še oltar sv. Maksimilijana,183
ki je nastal v letih od 1660 do 1670.184 Nastanek kapele, ki stoji ob cerkvi, ni jasno
določen, za terminus ante quem je Marolt zapisal leto 1689, ko je kapelo omenjal
Valvazor.185 Konec 18. stoletja je bilo okrog cerkve pokopališče, 186 ki so ga na to mesto
prestavili iz okolice cerkve sv. Danijela. 187 Umetnostni zgodovinarji različno zapisujejo
datume prestavitve pokopališča.188 V obdobju jožefinizma, natančneje leta 1787, je bila
cerkev opuščena in zaprta, v letih od 1797 do 1831 pa je bilo v njej skladišče za seno. 189
Po letu 1831 je bila cerkev sv. Maksimiljana Celjskega obnovljena in usposobljena za
versko službo. 190 Danes se v njej izvaja pravoslavno bogoslužje.
Curk v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega ni opisal mnogo baročnih slik. Kot je že bilo
zapisano je izpostavil sliko sv. Maksimiljana Celjskega, pri kateri ni bil prepričan, ali
je naslikan sv. Maksimiljan ali sv. Viktorin. Slika bi naj bila v osnovi pravokotnega
formata, polkrožni zaključek je bil dodan kasneje. Sliko je časovno opredelil v približno
leto 1700.191 Pred Curkom je sliko sv. Maksimiljana Celjskega v cerkvi sv. Maksimiljana
Celjskega opisal že Marolt, dodal jo je v slikovno gradivo, in sicer leta 1931 (priloga IV
– sl. 2).192 Reprodukcija v slikovnem gradivu potrjuje, da je slika svetnika, ki je bila v
cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega, danes v kapeli Žalostne Matere božje, ki se nahaja

182

MAROLT 1931, p. 80.
CURK 1998, p. 80.
184 CURK 1966, p. 43.
185 MAROLT 1931, p. 83.
186 MAROLT 1931, p. 80; OROŽEN 1948, p. 77–78.
187 PRIMC 2003, p. 19.
188
Marolt je zapisal, da je bilo pokopališče pri sv. Maksimiljanu od leta 1784 do leta 1880 (MAROLT 1931,
p. 80); Orožen je navedel, da so prestavili pokopališče leta 1783 (OROŽEN 1948, p. 56); Goropevšek pa , da
so prestavili mestno pokopališče od farne cerkve sv. Danijela k podružnični cerkvi sv. Maksimiljana po
letu 1784 (GOROPEVŠEK 1996, p. 65).
189 OROŽEN 1971, p. 612, 633; CVELFAR 1996, p. 164; OROŽEN 1971, p. 612.
190 Orožen je k letnici obnove zapisal leto 1831 (OROŽEN 1971, p. 612); Po Curku je obnova potekala v letih
1832 in 1834, takrat je cerkev dobila tudi oba oltarja s slikama slikarja Wachtla (CURK 1966, p. 42); Ignac
Orožen je zapisal, da je bila cerkev v času francoske vojne hudo upostošena in v slabem stanju do le ta
1834 (OROŽEN 1854, p. 179).
191 CURK 1966, p. 42.
192 MAROLT 1931, p. 83.
183
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v cerkvi sv. Danijela (sl. 18). Tudi opis in dimenzije slike, ki jih je podal Curk, 193
potrjujeta, da se slika sv. Maksimiljana Celjskega danes nahaja v cerkvi sv. Danijela.
V cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega je Marolt opredelil sliko sv. Florijana kot boljše, a
vendar zaostalo delo, nastalo v drugi polovici 18. stoletja. 194 Curk je sliko sv. Florijana,
ki je kot slika sv. Maksimiljana Celjskega imela polkrožno zaključen okvir, opisal in jo
časovno opredelil enako kot Marolt.195 Glede na opis slike lahko tudi v tem primeru
sklepamo, da gre za sliko sv. Florijana, ki se danes nahaja v cerkvi sv. Danijela (sl. 17).
To prepričanje pa spodbija dejstvo, da je Curk opisal sliko z istim motivom v dveh
cerkvah hkrati, pri čemer je navedel različne mere in letnice nastanka. 196 Danes v cerkvi
sv. Maksimiljana Celjskega slik sv. Maksimiljana Celjskega in sv. Florijana ni, sliki, ki
ustrezata opisom manjkajočih, se nahajata v kapeli Žalostne Matere božje, v cerkvi sv.
Danijela. Motiva sta tako na ogled v drugi cerkvi, ki je še vedno v isti župniji.
V cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega je Curk omenil še baročno sliko z motivom
Brezmadežne, nastalo v drugi polovici 18. stoletja,197 slike vsebinsko ni opisal. V cerkvi
sv. Maksimiljana Celjskega danes te baročne slike ni več in tudi v literaturi njene
reprodukcije ni. V Pokrajinskem muzeju Celje sicer hranijo dve baročni sliki
Brezmadežne (sl. 51, 52),198 a glede na zapisane podatke o sliki Brezmadežne, ki jo
je Curk sredi 20. stoletja še videl v cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega, nobena od slik v
Pokrajinskem muzeju Celje tej ne ustreza.

3.1.4 Kapela sv. Elizabete

Začetek gradnje kapele sv. Elizabete v mestu Celje sega v 15. stoletje, ko so špital sv.
Duha, ki je stal zunaj mestnega obzidja ob istoimenski cerkvi, preselili znotraj obzidja. Tako
so leta 1487 špital dokončali na zemljišču v bližini cerkve sv. Danijela. Okoli leta 1500 so v
novonastalem špitalu zgradili kapelo zavetnice bolnih, revnih, pohabljenih in lačnih – sv.

193

Slika svetnika (Maksimiljana ali Viktorina) je velika 86 x 137 cm. Svetnik kleči v ospredju v škofovskem
ornatu, v ozadju je na levi naslikano neko mesto, na desni gorata pokrajina z jezerom. Obglavljenje se
dogaja v pokrajini pred stebrom z malikom. Svetnik zre v levo stran, kjer so upodobljeni oblaki s sv.
Trojico (CURK 1966, p. 42).
194 CURK 1966, p. 42; MAROLT 1931, p. 83.
195 Svetnik je naslikan na oblakih, pod njim pa je prikazano mesto z dvema cerkvama, ki imata baročna
zvonika, in z gradom na hribu (MAROLT 1931, p. 83).
196
Curk je enak motiv opisal v dveh cerkvah. V cerkvi sv. Maksimiljana Celjskega: Sv. Florijan, olje na
platno, v polkrožno zaključenem okviru velikosti 86 x 160 cm, iz druge polovice 18. stoletja. V cerkvi sv.
Danijela: Sv. Florijan, olje na platno 113 x 152 cm. Nastala približno leta 1770. (CURK 1966, pp. 12, 42).
197 Slika Brezmadežna, olje na platno, 82 x 137 cm (CURK 1966, p. 41).
198 Neznani avtor, Brezmadežna, sredina 18. stoletja, olje na platno, 106 x 88 cm (BADOVINAC 2007, p. 101);
neznani avtor, Brezmadežna, konec 18. stoletja, olje na svili, 55,5 x 48 cm (BADOVINAC 2007, p. 100).
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Elizabete.199 Zaradi prostorske stiske je v srednjem veku v špitalu za bivanje obnemoglih
nekaj časa služil tudi del špitalske kapele.200 To dokazujejo značilne stenske niše za
odlaganje svetil, pa tudi drugih uporabnih predmetov. Niše so bile odkrite v poslopju špitala
in tudi v ladji kapele.201 Kapelo je, prav tako kot druge celjske cerkve med 3. in 5. majem
leta 1751, vizitiral škof Attems.202 V literaturi ni zapisanih podatkov o baročnih slikarskih
delih v kapeli sv. Elizabete. Danes prazen prostor v kapeli za razstave občasno uporablja
Zavod Celeia Celje.

3.2 Župnija Celje – sv. Cecilija
V župnijo spadata cerkev sv. Cecilije, kapucinski samostan in cerkev sv. Miklavža na
Miklavškem hribu.203 Temeljni kamen za kapucinski samostan je položil apostolski
nuncij leta 1609. Leta 1615 je ljubljanski škof Tomaž Hren že blagoslovil samostansko
cerkev sv. Cecilije.204 Cerkev je leta 1699 dobila dva stranska oltarja, ki sta bila leta
1721 posvečena sv. Devici Mariji in sv. Valentinu ter sv. Antonu Padovanskemu in sv.
Frančišku Asiškemu.205 Kapucinska redovna skupnost je bila v Celju zelo pomembna
med katoliško prenovo, 206 saj so v celjskem samostanu volili provinciale kapucinskega
reda.207 Leta 1785 je cesar Jožef II. izdal odlok o ukinitvi samostanov. Okrožni urad in
škofijstvo sta prosila gubernij za ukinitev odlok in ta je dovolil začasno delovanje
kapucinskega samostana v Celju, z opombo, da cesarjev namen ni takoj razpustiti vse
samostane. Gubernij je nato leta 1810 določil, da samostan dokončno obstane.208
Samostan in cerkev sta bila preurejena v 19. stoletju, takrat je bil oblikovan novi glavni

199

Leta 1459 je v listini cesar Friderik III. dovolil preseliti špital znotraj mestnega obzidja, prej je bil špital pri
cerkvi sv. Duha zunaj obzidja. Najprej je bil špital na Gosposki ulici, že leta 1484 je Jurij Laiser prodal zemljišče
v bližini sv. Danijela za gradnjo novega špitala (PRIMC 2003, pp. 19–20).
200 PRIMC 2003, pp. 19–20.
201 Niše so odkrili v celoviti prenovi leta 1990 (HIMELLREICH 2003, p. 20).
202 3. 5–5. 5. 1751 vizitacija kapele v meščanskem špitalu, v cerkvi sv. Miklavža, sv. Jožefa, sv. Duha, sv.
Maksimiljana in sv. Andreja (OŽINGER 1991, p. 17).
203
POLAJNAR FRELIH 2007, p. 38.
204 14. 11. 1615 je Tomaž Hren posvetil samostansko cerkev sv. Cecilije (KOVAČIČ, 1928, p. 280; OROŽEN
1971, p. 616; FUGGER GERMADNIK 2007); Tanja MARTELANC je v knjigi Kapucini in njihova arhitektura na
slovenskem podrobno opisala zgodovino celjskega kapucinskega samostana (MARTELANC 2018, pp.175–
185).
205 BENEDIK 2017, p. 26; MARTELANC 2013.
206 MARTELANC 2018, p. 176.
207 Kovačič je navedel v samostanu izvoljena provinciala: 23. 4. 1655 je bil za provinciala izvoljen p. Krištof,
rojen v Čedadu, 11. 9. 1761 p. Erard iz Radgone (KOVAČIČ 1928, p. 280).
208 18. 6. 1785 je Jožef II. izdal odlok, da se ukinejo vsi samostani, ki niso potrebni za dušno pastirstvo
(KOVAČIČ 1928, p. 280).
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oltar, nadzidali so obhodni hodnik, zgradili novi zvonik, ladji pa prizidali tri nove
stranske kapele.209

3.2.1 Cerkev sv. Cecilije

Po zadnji prenovi leta 2017 je v cerkvi iz 17. stoletja ostala le slika sv. Cecilije (sl. 32).
Mnogi umetnostni zgodovinarji, ki so preučevali sliko, so o njej zapisovali različne
podatke. Sliko zaznamuje svetničino devištvo, mučeništvo in patronat. Z eno nogo je
oprta na dve knjigi, 210 iz tretje knjige pa je moč prebrati antifono. 211 Okrog svetnice so
razvrščena glasbila, 212 spodaj na sredini slike pa je levo in desno ob medaljonu
zapisana letnica 1627. Na sliki je levo spodaj grb ljubljanske škofije, na desni pa je grb
Tomaža Hrena.213 Höfler jeugotovil, da je celjska slika sv. Cecilije naslikana po grafični
predlogi, ki jo je po izvirniku Martina de Vosa vrezal Johann Sadeler (priloga IV – sl. 5).214
Slika Sv. Cecilija je glede atribucije spodbudila večje zanimanje leta 1922, in sicer na
Zgodovinski razstavi slovenskega slikarstva, kjer je z vprašajem pripisana Matiji
Plainerju. 215 Škof Tomaž Hren je namreč leta 1613 pri Matiji Plainerju naročil sliko,
imenovano Povišanje sv. Križa in oltarno sliko zavetnice cerkve sv. Cecilije. Verjetnost,
da bi bil lahko ta slikar avtor slike sv. Cecilije pri celjskih kapucinih, je v šestdesetih
letih zapisala tudi Cevc. 216 Prav tako je Orožen napisal, da je Matevž Plavec iz Gornjega
Grada leta 1613 po naročilu škofa Hrena naslikal veliko oltarno sliko za novi kapucinski

209

Leta 1941 so Nemci kapucine izgnali iz samostana in v njem uredili zapor, cerk ev so uporabili za
skladišče. Po drugi svetovni vojni so bila v samostanskem kompleksu občinska stanovanja. Leta 1948 je
bil v samostanu domnevno podtaknjen požar, zgorela je cerkvena oprema. Kapucinom so po
denacionalizaciji samostansko poslopje vrnili. Samostan in cerkev so leta 2009 in nazadnje leta 2017
prenovili in preuredili (MARTELANC 2018, pp. 176, 180–183).
210 Curk je napisal, da je sv. Cecilija uprta na knjigo in da so ob svetnici notne knjige (CURK 1966, p. 30);
Lavričeva opisuje, da je svetnica nogo položila na knjigi in roke položila na pesmarico na kolenih (LAVRIČ 1988,
p. 156).
211 »CANTANTIB/ ORGANIS/ CAECI/LIA DOMINO/DECANTAVAT/ DICENS/ FIAT COR MEUM/
IMMACULATUM/UT NON CONFUN/DAR« (LAVRIČ 1988, p. 156).
212 Umetnostni zgodovinarji različno naštevajo instrumente ob sv. Ceciliji. Marolt je napisal, da so levo od
svetnice orgle in kitari, desno pa rogovi in godali (MAROLT 1931, p. 104); Curk navaja, da so na levi strani
orgle in godali, na desni pa kitari (CURK 1966, p. 30); Lavričeva je naštela: portativ, lutnjo, čelo, violino in
rogove (LAVRIČ 1988, p. 156); različno navajajo tudi velikost slike sv. Cecilije, vendar so razlike majhne:
151 x 206 cm (MAROLT 1931, p. 104, CURK 1966, p. 30); 209 x 150 cm (CEVC 1964, p. 32).
213 Na sliki levo spodaj je grb ljubljanskega škofa, mitra in palica, ob straneh so začetnice Hrenovega
gesla T. L. A. P. (Terret lapor, aspice, praemium). Na desni spodaj pa je Hrenov grb z napisom Tho: E.
L. (Thomas, Episcopus Labacensis) (MAROLT 1931, p. 98; CURK 1966, p. 30; LAVRIČ 1988, p. 157).
214 HÖFLER 1989, p. 123.
215 KATALOG NG 1922, pp. 4–5; DOBRAJC 2017, p. 32.
216 Matija Plainer je bil po rodu iz Salzburga, vendar njegovih del zunaj naših meja ne poznamo. Leta 1613 je
Tomaž Hren s slikarjem sklenil pogodbo za sliko povišanje sv. križa za kapucinsko cerkev v Celju (CEVC 1964,
p. 11, 32–33).
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samostan.217 Tudi Stele je sliko pripisal Matiji Plainerju, v zapisu je pojasnil, da je Matevž
Plavec, kot je bil zapisan, napačna transkripcija, sicer pa gre za istega slikarja.218 Marolt je
izpisal besedilo, ki se v Hrenovem dnevniku nanaša na naročilo, zapisano 2. 12.
1613,219 in iz opisa je razvidno, da si je škof zamislil oltarno podobo kot tridelno sliko. Tako
je tudi Curk potrdil, da bi naj bila po prvotni zamisli slika sv. Cecilije tridelna, a se iz neznanih
razlogov ni izvedla.220 Iz opisa slike sv. Cecilije, ki je bila naročena slikarju Plainerju, je
razvidno, da ne gre za sliko, ki je še vedno v cerkvi sv. Cecilije. Celjsko sliko sv. Cecilije
je leta 1964 restavrirala Elda Pišanec. 221 Slika je bila nato leta 1968 na pregledni razstavi
Umetnost 17. stoletja na Slovenskem v Narodni galeriji v Ljubljani predstavljena kot
slika neznanega avtorja. Istega leta je Cevc sliko sv. Cecilije iz leta 1627 na novo
atribuirala slikarju Krištofu Weissmannu. Tako je tudi Lavričeva, ki se je z vlogo škofa
Tomaža Hrena v likovni umetnosti podrobneje ukvarjala, sliko sv. Cecilije natančneje
analizirala in na podlagi dejstev zaključila, da je Krištof Weissmann avtor slike sv.
Cecilije, saj Plainer po letu 1622 v pisnih virih sploh ni več omenjen.222 Leta kasneje je
istega slikarja kot avtorja potrdila še Kemperl223 in Martelanc, ki je raziskala, da je leta
1627 slikar Krištof Weissmann za kapucinsko cerkev naslikal dve platni. 224
V knjižici Metoda Benedika sta v slikovnem gradivu videni sliki sv. Frančišek Asiški (sl.
33) in sv. Anton Padovanski (sl. 34). Obe sta bili v cerkvi sv. Cecilije del prvotnih stranskih
oltarjev,225 ki ju je cerkev dobila leta 1699.226 Slika sv. Antona Padovanskega, glede na
kompozicijo in način naslikanih figur, spominja na sliko Antona Padovanskega (sl. 44) iz
konca 18. stoletja, ki je prav tako ni več na ogled, čeprav je v času Marolta in kasneje
217

OROŽEN 1971, p. 657, 616.
LAVRIČ 1988, pp. 398–390.
219 Besedilo v Hrenovem dnevniku: »Haben wir mit M. Mathesen Planner abermals ein Bedingnus gemacht
wegen eines Quadern auf Cilli ins Capuziner Closter) so wir Ime verhaissen sambt ainem Tabernaculo pro SS.
Sacramento) das Quader soll sein Exaltatio s. Crucis vnden herumb S. Caecilia, Valerianus, Tiburtius, S.
Vrbinus auf der andern Seytten S. Joannes Bapt., S. Thomas, S. Hyeronymus, S. Franciscus, vnd S. Clara,
vmbs Creux Schöne Engel cum armis Passionis, uberhalb des Creuzes S. Trinitas Gott Vater, ad dexteram Gott
Sohn, super crucem immediate der heylig Geysst ad sinistram B. Virg. Maria vnd ein Stern super Crucem so
gesehen worden vnter Tags in die positionis Primarii lapidis. Item ad Basim S. Caecilia Todt ligend mit dreyen
halβ wundeln vnd zu beden Seyten des Quaders in dem Türlein duo Saneti ad beneplacitum. Item die Rämen
vnd alle Zyerd soll Mayster Mathes Seuberlich schuldig seyn zu malen. In vnser Speyβ, Lembat, Leinöl vnd
Khreyden geben wir daher vnd Meyster Mathes ist schuldig das Quarder bis Liechtmeβ auβmahlen. Wo nit so
wirdet Ime aller Vbrig Vncosten an der verdingten suma abgezogen werden. Vnd begert 100 fl., die wolle er alβ
verdienen daβ wir seiner arbeyt zufryden sein auch Sprechen sollen daβ ers verdient habe. Actum et
prommissum Oberburgi ut supra praesente Joanne Strölin, Oeconomo, Data tela et Oleum lini.« (MAROLT
1931, p. 98).
220 Tridelna kompozicija bi imela spodaj naslikan grob in mrtvo svetnico, v sredini pod križem razporejene
svetnike in na vrhu nebesa (CURK 1966, p. 30).
221 CEVC 1964, p. 32.
222 LAVRIČ 1988, pp. 155–158, 235.
223 CEVC 1968, p. 52; KEMPERL 2001, p. 39.
224 MARTELANC 2018, p. 179.
225 BENEDIK 2015.
226 BENEDIK 2017, p. 26; MARTELANC 2013.
218
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Curka še bila v pritličju kapucinskega samostana, ki stoji ob cerkvi. 227 Curk je v stranski
ladji omenil še dve sliki iz 18. stoletja, a ju motivno ni določil, zapisal je le, da je bila
ena od njiju še v originalnem okviru. 228

3.2.1.1 Kapucinski samostan Celje

V kapucinskem samostanu si lahko ogledamo le nekaj slik, ki sta jih opisala Marolt in
Curk, ostale naj bi bile hranjene v depojih župnije in drugih župnijski prostorih, ki niso
dostopni. Oba umetnostna zgodovinarja sta v zbirki slik iz prve polovice 18. stoletja
omenila sliko sv. Fidelisa (sl. 35),229 ki je danes ni na ogled. Sliko je restavriral Povše
med leti 1995 in 1996. Pri restavriranju je Povše opazil, da je slikar med delom
kompozicijo spreminjal, restavratorska dokumentacija je predstavljena v prilogi III.
Martelanc je glede na položaj naslikanega svetnika, napis in sedeča putta ugotovila ,
da je celjski sv. Fidelis nastal po grafiki Georga Philippa Rugendasa.230 Marolt je v pritličju
kapucinskega samostana opisal še sliko sv. Jožefa Leoniškega (sl. 36), ki je nastala
v prvi polovici 18. stoletja.231 Tudi to sliko je restavriral Povše leta 1996 in ugotovil, da
je nekdo pred njim sliko že obnavljal (priloga III).
V opisu celjske dekanije je reprodukcija slike iz sredine 18. stoletja sv. Marjeta
Kortonska (sl. 37). Slika je bila v 30-letih prejšnjega stoletja še v križnem hodniku,232
vendar je bila trideset let kasneje, v času popisa Curka, že uradno izgubljena. 233 Iz
reprodukcije slike je mogoče razbrati, da je bil motiv vsebinsko in oblikovno kakovostno
upodobljen. V pritličju samostana sta Marolt in Curk opisala sliko sv. Bonaventure (sl.
38) iz sredine 18. stoletja. 234 Slika je še danes tam, vendar je močno potemnela.
Svetnika, ki je napisal življenjepis sv. Frančiška Asiškega in velja za drugega ustanovitelja
frančiškanskega reda, je težko prepoznati.
Na Slovenskem ne najdemo skupinskih upodobitev dveh ali več kapucinskih svetnikov
skupaj. Navadno so upodobljeni samostojno, ob upodobitvi je naslikan motiv iz njihovega
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MAROLT 1931, p. 105–106, CURK 1966, p. 30.
CURK 1966, p. 31.
229 MAROLT 1931, p. 106; CURK 1966, p. 31.
230 Grafika Georga Philippa Rugendasa je hranjena v nacionalni knjižnici na Dunaju v zbirki portretov. Sv. Fidelis
je upodobljen v ovalu, ki je okrašen s palmami in lilijami. Svetnik je zavzel pridigarsko držo, z desno roko kaže
v nebo, v levi ima odprto knjigo z napisom. Na nosilnem podstavku je napis, ki se navezuje na svetnika, ob njem
sta dva sedeča putta s tipičnimi svetnikovimi atributi (MARTELANC 2013).
231 MAROLT 1931, p 106; MARTELANC 2013.
232 MAROLT 1931, p. 105.
233 Slika sv. Marjete Kortonske je založena ali izgubljena (CURK 1966, p. 30).
234 Sv. Bonaventura, olje na platno, 63 x 142 cm, roko drži na prsih in je ra hlo nagnjen v desno, kjer je
miza. Eno roko drži na prsih, drugo v gesti (MAROLT 1931, p. 105; CURK 1966, p. 30).
228
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življenja,235 v spodnjem delu pa je dodan še napis z imenom in funkcijo upodobljenca. Curk
je v kapucinskem samostanu upodobitve svetnikov, ki imajo v spodnjem delu slike dodan
napis, glede na podobno velikost in izvedbo, opredelil kot delo domače samostanske
delavnice iz druge polovice 18. stoletja. Naštel je šest slik svetnikov, ki so nastale v
delavnici: sv. Anton Padovanski, sv. Lovrenc Brindiški, sv. Fidelis, sv. Bonaventura, sv.
Bernard Offidski in še en sv. Fidelis.236 Marolt je pred Curkom slike opisal v prvem
nadstropju samostana.237 Danes so od naštetih na ogled le štiri slike: sv. Anton
Padovanski (sl. 39), sv. Lovrenc Brindiški 238 (sl. 40), sv. Fidelis (sl. 41) in sv.
Bonaventura (sl. 42). Med slikami je na hodniku tudi slika sv. Frančiška Ksaverja (sl.
43), ki je podobne velikosti in naslikana podobno kot slike, ki so v drugi polovici 18.
stoletja nastale v samostanski delavnici, vendar o sliki sv. Frančiška Ksaverja v
literaturi ni ničesar objavljenega. Na sliki so jasno vidne preslikave v predelu
svetnikovih rok in napisa, zato je mogoče, da je pod sv. Frančiškom Ksaverjem naslikan
kateri od svetnikov, npr. sv. Bernard Offidski ali pa sv. Fidelis, ki ju je med drugimi
navedel Curk, danes pa jih ni na ogled.
Reprodukcijo slike sv. Antona Padovanskega (sl. 44) lahko najdemo le v Maroltovih
zapisih in nikjer drugje. Slika je bila leta 1931 še v pritličju samostana. 239 Iz reprodukcije
je razvidno, da gre za kakovostno sliko, nastalo konec 18. stoletja. Marolt in Curk sta
zapisala, da je bila pendant tej sliki slika Brezmadežne,240 ki je bila kot omenjena slika
sv. Marjete Kortonske izgubljena že v času pisanja Curka.241 Glede na to, da ima motiv
Brezmadežne za kapucine posebno mesto med marijanskimi upodobitvami, saj je patrona
njihovega reda, so v samostanih na stene pogosto obesili njene podobe.242 Na hodniku
samostana se še danes nahaja Brezmadežna (sl. 45) iz začetka 19. stoletja. Marolt, ki
je sliko videl na podstrešju samostana, je zapisal, da gre za slabše delo.243 Drugih slik
s tem motivom v kapucinskem samostanu v literaturi ni omenjenih. Pač pa v
Pokrajinskem muzeju Celje hranijo dve baročni sliki z motivom Brezmadežne, ki pa
glede na podatke ne ustrezata v samostanu izgubljeni sliki.
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MARTELANC 2013.
CURK 1966, p. 31.
237 MAROLT 1931, p. 106–107.
238 O Lovrencu Brindiškem v Celju je pisala tudi Martelanc (MARTELANC 2013).
239 MAROLT 1931, p. 105–106; CURK 1966, p. 30.
240 Brezmadežna je slika iz konca 18. stoletja. Na obli s kačo je na sredini Marija z detetom, ki ima v rokah
križec, s katerega brizga kri v kačino žrelo na nasprotni strani spodaj. Okrog Marije je mandorla in na vsaki
strani je v oblakih putto. (MAROLT 1931, p. 106).
241 CURK 1966, p. 30.
242 Kapucini so leta 1712 zaprosili papeža, da bi brezmadežna Marija postala patrona njihovega reda
(MARTELANC 2013).
243 MAROLT 1931, p. 106.
236
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Veliko slik, dokumentiranih v starejši literaturi, ni več mogoče videti niti na fotografijah.
Po vsej verjetnosti zaradi zgodovinskih okoliščin in prenov niso več ohranjene. Curk je
omenil, da so v sobi prvega nadstropja vzhodnega trakta našli sledi slikarije z naslovom
Prihod svetega Duha iz prve polovice 17. stoletja. 244 Glede na zapisano je mogoče,
da je šlo za fresko, ki je ni več. Na podstrešju samostana je Marolt naštel še precej
baročnih slik, katerih prav tako ni več na ogled, niti ni reprodukcij v literaturi. Med takšne
sodi sv. Liborij, povprečno delo iz leta 1737, 245 sv. Bonaventura iz druge četrtine 18.
stoletja246 in slika Ludovika Toulouškega, 247 ki je bila pendant sliki sv. Bonaventure
(sl. 44) iz sredine 18. stoletja. Obe sliki bi naj naslikal isti slikar. 248 Prav tako ni slike
Bernarda Offidskega iz druge polovice 18. stoletja, 249 Matere božje iz tretje četrtine
18. stoletja,250 Križanega iz konca 18. stoletja,251 rokodelske slikarije Marije Tolažnice
žalostnih iz konca 18. stoletja252 in slike Matere božje iz okoli leta 1800, ki je visela na
steni v obednici. 253

244

CURK 1966, p. 29.
Sv. Liborij stoji na sredini, obrnjen v polprofilu na levo, desno je ogenj, levo putti, zadaj krajina, levo zgoraj
sv. Trojica, desno zgoraj puto z mitro. Levo spodaj napis: S. Libori, ora pro nobis. 1737 (MAROLT 1931, p. 107).
246 Sv. Bonaventura, olje na platno, 120 x 210 cm, naslikan je v dinamičnem pregibu v naravni velikosti. Levo
pred njim je miza s križem in knjigo, desno zadaj je upodobljena arhitektura in draperija (MAROLT 1931, p.
106; CURK 1966, p. 31).
247 Ludovik Toulouški je naslikan en face na sredini slike. Eno roko ima v pregibu, drugo pa na knjigi na
mizi levo. Na sliki prevladuje rjava barva (MAROLT 1931, p. 105; CURK 1966, p. 30).
248 MAROLT 1931, p. 105; CURK 1966, p. 30.
249 Bernard Offidski, 90 x 108 cm, je naslikan, tako, da je zgornji del telesa zasukan v de sno, v roki drži
lilijo (MAROLT 1931, p. 106; CURK 1966, p. 31).
250 Mati Božja, olje na platno, 63 x 74 cm, naslikana do pasu, v naročju drži dete in ga privija k prsim. Slika je
močno potemnela, zato je čas nastanka težko natančno določiti (MAROLT 1931, p. 108).
251 Križani, olje na platno, 150 x 260 cm (MAROLT 1931, p. 108).
252 Marija tolažnica žalostnih, olje na platno, 45 x 57 cm (MAROLT 1931, p. 108).
253 Mati Božja, olje na platno, rokodelsko delo, 55 x 70 cm (MAROLT 1931, p. 106).
245
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Slika 32
Sl. 32
Krištof Weissmann
sv. Cecilija
1627
Celje, cerkev sv. Cecilije
izbrana literatura: KATALOG NG 1922, pp. 4–5 (Matija Plainer); STESKA 1927 p. 14–15;
MAROLT 1931, pp. 98, 104; CEVC 1964, p. 11, 32 (1964 restavrirala Elda Piščanec);
CURK 1966, p. 30; CEVC 1968, p. 52 (Krištof Weissmann); OROŽEN 1971, p. 657, 616
(Matevž Plavec); LAVRIČ 1988, pp. 155–158 (Krištof Weissmann); LAVRIČ 1988 II, pp.
398–390; HÖFLER 1989, p. 123 (grafična predloga Johann Sadeler); KEMPERL 2001, p.
39; MARTELANC 2018, p.179
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Slika 33
Sl. 33
neznani avtor
sv. Frančišek Asiški
konec 17. stoletja?
Celje, župnijski urad cerkve sv. Cecilije
provenienca: Celje, cerkev sv. Cecilije
izbrana literatura: (MARTELANC 2013; BENEDIK 2015 (oltar 1699); BENEDIK 2017, p.
26
59

Slika 34
Sl. 34
neznani avtor
sv. Anton Padovanski
konec 17. stoletja?
Celje, župnijski urad cerkve sv. Cecilije
provenienca: Celje, cerkev sv. Cecilije
izbrana literatura: (MARTELANC 2013; BENEDIK 2015 (oltar 1699); BENEDIK 2017, p.
26
60

Slika 35
Sl. 35
neznani avtor
sv. Fidelis
prva polovica 18. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Cecilije
provenienca: Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p 106; CURK 1966, p. 31; POVŠE 1996 (neobjavljeno,
priloga lll, 1996 restavriral Povše); MARTELANC 2013 (grafična predloga Georga Philippa
Rugendasa)
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Slika 36
Sl. 36
neznani avtor
sv. Jožef Leoniški
prva polovica 18. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Cecilije
provenienca: Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106; CURK 1966, p. 30; POVŠE 1996 (neobjavljeno,
priloga lll, 1996 restavriral Povše); MARTELANC 2013
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Slika 37
Sl. 37
neznani avtor
sv. Marjeta Kortonska
sredina 18. stoletja
izgubljena
provenienca: Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp.103, 105; CURK 1966, p. 30 (izgubljena)
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Slika 38
Sl. 38
neznani avtor
sv. Bonaventura
druga četrtina 18. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106; CURK 1966, p. 31
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Slika 39
Sl. 39
neznani avtor (samostanska delavnica)
sv. Anton Padovanski
druga polovica 18. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106–107; CURK 1966, p. 31; MARTELANC 2013
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Slika 40
Sl. 40
neznani avtor (samostanska delavnica)
Lovrenc Brindiški
druga polovica 18. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106–107; CURK 1966, p. 31; BENEDIK 2017, p. 26
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Slika 41
Sl. 41
neznani avtor (samostanska delavnica)
sv. Fidelis
druga polovica 18. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106–107; CURK 1966, p. 31
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Slika 42
Sl. 42
neznani avtor (samostanska delavnica)
sv. Bonaventura
druga polovica 18. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106–107; CURK 1966, p. 31
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Slika 43
Sl. 43
neznani avtor (samostanska delavnica)?
sv. Frančišek Ksaver
druga polovica 18. stoletja?
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: neobjavljeno
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Slika 44
Sl. 44
neznani avtor
sv. Anton Padovanski
konec 18. stoletja
Celje, župnijski urad cerkve sv. Cecilije
provenienca: Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, pp. 105–106; CURK 1966, p. 30
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Slika 45
Sl. 45
neznani avtor
Brezmadežna
začetek 19. stoletja
Celje, kapucinski samostan
izbrana literatura: MAROLT 1931, p. 106
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3.2.2 Cerkev sv. Miklavža

V cerkvi sv. Miklavža so bili leta 1751 štirje oltarji,254 oltar sv. Jurija in oltar sv. Urbana
so postavili že leta 1641,255 leta 1652 so sredi cerkve postavili še oltar sv. Roka, 256
glavni oltar pa je nastal leta 1657.257 V času jožefinizma leta 1787 je cerkvi pretil
propad, vendar so jo kmetje rešili. 258 Nato so leta 1864 iz oltarja sv. Jurija odstranili
sliko svetnika in v oltar postavili kip sv. Roka z Rokovega oltarja.259
Curk je v cerkvi sv. Miklavža zabeležil štiri slike iz sredine 17. stoletja, te so: sv. Urban,
sv. Jurij in Mati božja. Vse tri slike je leta 1864 preslikal Baumgartner. Nekoč oltarni
sliki, sv. Urban (sl. 46) in sv. Jurij (sl. 47), sta danes druga ob drugi na severni steni
ladje, slika Matere božje (sl. 48) pa je desno od glavnega oltarja. Slednji je zelo
podobno naslikana slika Marije z otrokom, vsebuje tudi enak napis, nahaja pa se v
svetokriškem kapucinskem samostanu v Vipavskem Križu.260 Morda je tudi celjska slika
Matere božje, ki se nahaja v cerkvi sv. Miklavža, povezana s celjskim kapucinskim
samostanom. Marolt je namreč navedel v celjskem kapucinskem samostanu sliko z
motivom Matere božje, 261 ki je danes ni več na ogled. Cerkev sv. Miklavža kot
kapucinski samostan sodita v isto župnijo. Lahko bi bila slika Matere božje prenesena
iz samostana v cerkev, tako kot se je to zgodilo v Stolno-opatijski mestni župniji Celje
– sv. Danijel, vendar je Curk zapisal premalo podatkov, da bi lahko to potrdili. Resman
je v cerkvi izpostavil zanimivo ikonografsko posebnost zgodnjega baroka, motiv
Kristusa v stiskalnici (sl. 49),262 ki jo predstavlja slika v četverolistnem okviru v oltarju
sv. Urbana. Vendar je Curk na oltarju sv. Urbana v medaljonu dokumentiral sliko sv.
Trojice. 263 V danem primeru motiv Kristusa v stiskalnici spominja na motiv sv. Trojice,
saj sv. Urban, ki med vinsko trto potiska leseni del stiskalnice nad križanim Kristusom,
spominja na podobo Boga in prav tako je sv. Duh prikazan v obliki goloba na sredini
zgoraj, kot je navadno naslikan pri motivu sv. Trojice. Lahko da danes manjkajoč motiv
sv. Trojice, ki ga je zapisal Curk v cerkvi sv. Miklavža, predstavlja v resnici motiv

254

CURK 1998, p. 80.
Oltarja sta izdelana po naročil Alexandra Liefkhstocha in Daniela Kacjanoviča (OROŽEN 1854, p. 138–
139).
256 OROŽEN 1971, p. 191; KOLAR 2002, p. 13.
257 OROŽEN 1854, p. 138–139.
258 OROŽEN 1971, p. 633.
259 CURK 1966, p. 33–34.
260 Mati Božja, 1650, obhodni hodnik svetokriškega kapucinskega samostana (MARTELANC 2018, p. 313).
255

261

MAROLT 1931, p. 106.

262

V motivu Kristus v stiskalnici je Kristus naslikan v kombinaciji s sv. Urbanom, zavetnikom viničarjev
(RESMAN 2006, p. 162).
263 Desni oltar je bil predelan leta 1864, v medaljonu je slika sv. Trojice. Napis na sliki priča, da je bil oltar
narejen in podarjen leta 1641 (CURK 1966, p. 33).
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Kristusa v stiskalnici, čeprav letnice 1641, ki jo štirideset let pred Resmanom na motivu
omenja Curk, ni.
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Slika 46
Sl. 46
neznani avtor
sv. Urban
okoli leta 1641?
Celje, cerkev sv. Miklavža
izbrana literatura: CURK 1966, pp. 33–34 (sred.17. st., 1864 preslikal Baumgartner);
OROŽEN 1854, p. 138–139 (oltar leta 1641); OROŽEN 1971, p. 191; KOLAR 2002, p. 13;
BADOVINAC 2007, p. 65; FUGGER GERMADNIK 2007, pp. 59–62
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Slika 47
Sl. 47
neznani avtor
sv. Jurij
okoli leta 1641?
Celje, cerkev sv. Miklavža
izbrana literatura: CURK 1966, pp. 33–34 (sred.17. st., 1864 preslikal Baumgartner, 1864
sliko odstranili z oltarja); OROŽEN 1854, p. 138–139 (oltar leta 1641); OROŽEN 1971, p.
191; KOLAR 2002, p. 13; BADOVINAC 2007, pp. 63, 65
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Slika 48
Sl. 48
neznani avtor
Mati božja
sredina 17. stoletja
Celje, cerkev sv. Miklavža
izbrana literatura: CURK 1966, p. 33 (sred. 17. st., 1864 preslikal Baumgartner)
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Slika 49
Sl. 49
neznani avtor
Kristus v stiskalnici
sredina 17. stoletja?
Celje, cerkev sv. Miklavža
izbrana literatura: CURK 1966, p. 33 (sv. Trojica, 1641); RESMAN 2006, p. 162 (zgodnji
barok)
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3.3 Župnija Celje – sv. Jožef
Najmanjšo župnijo v Celju zaznamuje baročna cerkev sv. Jožefa, ki so jo Celjani zgradili
leta 1681 v zahvalo za prenehanje kuge v Celju. Po cerkvi je dobil ime tudi hrib, kjer stoji –
Jožefov hrib. Škof Anton Martin Slomšek je leta 1852 cerkev sv. Jožefa namenil lazaristom,
ki to župnijo upravljajo še danes.

3.3.1 Cerkev sv. Jožefa

V Celju je leta 1679 razsajala kuga in meščani so se zaobljubili, da bodo ob prenehanju
kuge na hribu postavili cerkev sv. Jožefa, zavetnika pred kugo,264 kar so tudi naredili.
Cerkev sv. Jožefa so začeli graditi leta 1680. 265 Pet let kasneje, leta 1685, pa so s
premoženjem grofinje Margarite Thurn v cerkvi postavili glavni oltar.266 Kalvarijo s
kiparskim okrasjem v obliki baročnih kapel so od vznožja griča do cerkve postavili leta
1737.267 Cerkev sv. Jožefa je med letoma 1750 in 1773 ob svojih večkratnih uradnih
obiskih Celja obiskal nadškof Karl Mihael Attems in ob teh priložnostih zapisal stanje
cerkvene opreme v zvezke vizitacijskih zapisnikov.268 Curk in kasneje Kolar sta v njih
našla podatek, da je imela cerkev leta 1751 pet oltarjev.269 Stranski oltarji so bili
posvečeni sv. Roku, sv. Boštjanu, Dobremu pastirju in Mariji brezmadežnega spočetja. Za
slednjega je konec 17. stoletja darovala denar Lukrecija Maksimiljana Schrattenbach. 270 V
velikem oltarju je bila slika zaroke sv. Jožefa in Marije,271 vendar v literaturi ni podatkov
ali reprodukcije tega slikarskega dela. V času pisanja Curka je še bila v zvoniku slika
Janeza Nepomuka s podpisom: J. RANCHO 1782, 272 danes se je tudi za njo sled
izgubila. Umetnostni zgodovinarji ne omenjajo slikarja J. Rancha. Ime spominja na
podpis graškega slikarja Johanna Baptista Antona Raunacherja, ki je sredi 18. stoletja
slikal v Celju za grofe Gaisrucke in za cerkev Marijinega vnebovzetja, vendar je slikar
264

OROŽEN 1948, pp. 41–42; avstrijski cesar Leopold I., ki je vladal med letoma 1658 in 1705 je izbral sv.
Jožefa za posebnega zavetnika pred kugo (KOLAR 2002, pp. 13–14).
265 Letnica ustanovitve je zapisana v latinskem kronogramu nad glavnim vhodom: DIVVs JosephVs
pesteM CILIensIbVs aVfert, besedilo v prevodu pomeni: sv. Jožef odvzame Celjanom kugo (KOVAČIČ,
1928, p. 288; OROŽEN 1948, p. 90; OROŽEN 1971 pp. 616; 595; KOLAR, p. 13).
266 OROŽEN 1854, p. 147.
267 OROŽEN 1948. p. 89; OROŽEN 1971 p. 616; Curk je podrobneje opisal kiparska dela štirih kapel in Golgote,
v večini jih je postavil v drugo četrtino 18. stoletja. Dodal je še kapelico sv. Jožefa, ki je nastala istočasno kot
kalvarija (CURK 1966, p. 46).
268 KOLAR 2002, p. 15.
269 CURK 1998, p. 80.
270 KOLAR 2002, pp 21–22.
271 KOLAR 2002, pp. 15–16, 20.
272 Slika Janez Nepomuk, olje na platno, s podpisom levo spodaj (CURK 1966, p. 36).
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umrl leta 1771, kar je pred nastankom slike Janeza Nepomuka v cerkvi sv. Jožefa. Leta
1852 so v cerkvi dobili svoj sedež lazaristi. 273 Sledila so popravila, popolne prenove,
preslikave in menjanje opreme.274 Danes v cerkvi sv. Jožefa ni več nobene baročne
slike.

3.4 Cerkvi, ki v Celju ne obstajata več
V času baroka sta zunaj mestnega obzidja obstajali dve cerkvi, cerkev sv. Duha in cerkev
sv. Andreja, ki danes ne obstajata več. Cerkev sv. Duha je nastala v času grofov Celjskih
kot špitalska cerkev in je stala nasproti cerkve sv. Maksimiljana Celjskega.275 Curk je v
vizitacijskih zapiskih našel podatek, da so bili pri podružnični cerkvi sv. Duha pred
Graškimi vrati pokopani predvsem župljani mestne okolice.276 Cerkev sv. Andreja je
stala zunaj obzidja, v bližini grofovske palače.277 Marolt je o cerkvi sv. Andreja zapisal, da
je nastala v 15. stoletju, terminus ante quem za zidavo bi lahko bilo leto 1454–smrt grofa
Friderika II. V času Trubarjevega bivanja v Celju je služila protestantom, nato pa je od leta
1743 zopet služila katolikom.

3.4.1 Cerkev sv. Duha

Cerkev sv. Duha je bila triladijska,278 leta 1662 sta bila v njej postavljena oltar sv. Antona
Puščavnika in oltar sv. Katarine, slednji je imel v štirilistnem medaljonu oltarnega
zaključka sliko stvarjenje sveta.279 Že v začetku 18. stoletja so oba zamenjali z
novima.280 V tem stoletju so bili v cerkvi zabeleženi štirje oltarji: dva stranska oltarja,
glavni oltar sv. Duha, narejen okrog leta 1760,281 in oltar sv. Janeza Nepomuka iz druge

273

Mestni duhovnik in opat Martin Ferdinand je 10. 6. 1772 položil temeljni kamen duhovniške hiše (OROŽEN
1854, pp. 226–227; KOLAR 2002, pp. 31–32).
274 Prihod misijonarjev je pomenil vrsto posegov v cerkvi in zunaj nje. Leta 1855 je bila duhovniška hiša
povezana s cerkvijo in po letu 1860 so bile vse stene na novo preslikane (KOLAR 2002, p. 58).
275 Ustanovitelji špitala in cerkve sv. Duha so bili celjski grofje, in sicer Friderik I. sredi 14. stoletja (PRIMC 2003,
p. 19).
276 CURK 1998, p. 80
277 OROŽEN 1971, p. 612.
278 MAROLT 1931, p. 76; OROŽEN 1948, p. 78.
279 CURK 1966, p. 39; PRIMC 2003, pp. 21–22.
280 MAROLT 1931, p. 76; OROŽEN 1854, p. 144.
281 Različni avtorji navajajo različne letnice za nastanek velikega oltarja, Marolt je zapisal letnico okrog leta 1750
(MAROLT 1931, p. 78); Curk, da je bil glavni oltar je narejen približno leta 1760 (CURK 1966, p. 38); Vrišer
pa je pri opisu del kiparja Ferdinanda Galla zapisal, da je veliki oltar v cerkvi nastal leta 1779 ( VRIŠER
1992, pp. 212–213); Primc je zapisala, da je glavni oltar sv. Duha leta 1760 postavil celjski podobar in kipar
Janez Petrošnik (PRIMC 2003, p. 21).
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polovice 18. stoletja. 282 V cerkvi je Marolt dokumentiral šest baročnih slik: sliko sv.
Roka, slabše delo iz konca 17. stoletja, 283 prihod sv. Duha, boljše delo iz srede 18.
stoletja,284 sv. Notburgo iz leta 1747,285 Marijino oznanjenje, kot slabše delo iz okoli
leta 1780,286 sliko sv. Alojzija iz konca 18. stoletja287 in sliko Matere božje, rokodelsko
delo narejeno okoli leta 1800. 288 Tudi Primc je napisala, da je motiv slike sv. Alojzija in
slike Marijinega vnebovzetja iz časa okoli leta 1800.289 Glede na letnico nastanka lahko
sklepamo, da je za sliko Marijinega vnebovzetja mišljena slika Matere božje, ki jo je pred
Primc dokumentiral Marolt. Cerkev sv. Duha je bila v 18. stoletju močno poškodovana
in leta 1777 je celjski zidarski mojster Leopold Tuschinger položil nov kamniti tlak. 290
Barokizirana je bila v drugi polovici 18. stoletja,291 v 60. letih 19. stoletja pa so popolnoma
prenovili notranjost cerkve.292
Orožen je leta 1948 pisal o zapuščenosti cerkve sv. Duha, ki je bila pripisana rušenju. 293
Primc je opisala zunanjo podobo cerkve pred rušenjem in navedla v cerkev vzidane
nagrobnike iz konca 18. do tretje četrtine 19. stoletja. 294 Podrli so jo leta 1962, ko so
urejali prostor okrog novega hotela. 295 Orožen je zapisal, da so ohranjene spomenike
prenesli v takratni mestni muzej,296 vendar danes v Pokrajinskem muzeju Celje ni ne
slik, ne reprodukcij baročnih slik, ki so bile nekdaj v cerkvi sv. Duha.
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Oltarna slika v oltarju sv. Duha z motivom Apostoli sprejmejo sv. Duha je bila podpisana in datirana z
Giacomo Brollo 1868. V oltarju Janeza Nepomuka je motiv naslikal Nager leta 1868 (PRIMC 2003, pp. 21–22).
283 Sv. Rok, olje na platno 75 x 140 cm (MAROLT 1931, p. 79).
284 Prihod sv. Duha, olje na platno, 80 x 110 cm (MAROLT 1931, p. 79).
285 Sv. Notburga, olje na platno, 80 x 132 cm. Svetnica stoji v pokrajini, obdana z ubogimi. Spodaj ima
napis: WAHRE ABBILDUNG DER WUNDERTETIGEN TYROLLERISCHEN DIENSTMAGT H NOTTBURG
SONDERB AHREN PATRONIN DER ARMEN UND DES VIEHS EX VOTO 1747 (MAROLT 1931, p. 79;
CURK 1966, p. 39).
286 Marijino oznanjenje, olje na platno, 90 x 135 cm (MAROLT 1931, p. 79).
287 Sv. Alojzij, olje na platno, 65 x 90 cm (MAROLT 1931, p. 79).
288 Mati Božja, olje na platno, 80 x 130 cm (MAROLT 1931, p. 79).
289 PRIMC 2003, p. 22.
290 PRIMC 2003, pp. 20–21.
291 MAROLT 1931, p. 76; OROŽEN 1948, p. 78.
292
S strešno opeko so cerkev sv. Duha prekrili leta 1854 (PRIMC 2003, pp. 20–21).
293 OROŽEN 1948, p. 78.
294 Vzidani nagrobniki so bili bolj ali manj rokodelski izdelki z izjemo sledečih: Helene Tschik iz leta 1795, M. L.
Mullejeve iz leta 1799, Antona pl. Schönfelderna iz leta 1808, Josipa Golda iz leta 1820, Derenijev iz leta 1820
(PRIMC 2003, p. 21).
295 PRIMC 2003, p. 24.
296 OROŽEN 1971, p. 613.
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3.4.2 Cerkev sv. Andreja

Cerkev sv. Andreja je bila v 18. stoletju delno barokizirana.297 Curk je zapisal, da je imela
leta 1751 tri oltarje,298 ki jih je Cvelfar naštel: glavni oltar sv. Andreja, oltar sv. Frančiška
Ksaverja in oltar sv. Antona Padovanskega.299 Cerkev sv. Andreja je bila že leta 1787
opuščena, saj je tega leta opat Anton Segher od Weissenhaus v svojem pismu kot cerkev,
ki zaznamuje celjsko faro, ne navede.300 Različni umetnostni zgodovinarji različno opisujejo
dogodke, povezane s cerkvijo. Orožen je zapisal, da so cerkev opustili leta 1783 in jo
uporabljali za skladišče smodnika,301 Cvelfar pa, da je cerkev leta 1793 kupil celjski
magistrat in da so leta 1798, ko je bil njen lastnik Jurij Skaza, v njej hranili smodnik. Cerkev
je Skaza leta 1814 prodal poročniku Martinu Pustu, po njegovi smrti pa je leta 1847 prešla
v last njegovemu nečaku Janezu Pustu.302 Danes je cerkev sv. Andreja spremenjena v
stanovanjsko hišo. Medtem ko je Orožen zapisal, da je cerkev postala stanovanjska hiša
leta 1962,303 je Cvelfar zapisal, da so cerkev z dovoljenjem mestnih oblasti dokončno
prezidali v stanovanjsko poslopje že leta 1957.304 Podatkov o baročnih slikah, ki so v
baročnih oltarjih cerkve sv. Andreja zagotovo obstajale, ne najdemo v literaturi in ne v
muzeju. Določene namige o slikah bi morda lahko iskali še v goriškem nadškofijskem
arhivu, in sicer v zvezkih, ki so nastali kot zapisniki, ko je obe danes neobstoječi cerkvi,
poleg drugih celjskih cerkva, med 3. in 5. majem leta 1751 vizitiral škof Attems.305

4 Baročne slike v Pokrajinskem muzeju Celje
V Pokrajinskem muzeju Celje je velik del zbirke sakralnih baročnih slik nastal na podlagi
del federalnega zbirnega centra. V letih od 1945 do 1947 so posebne komisije z odlokom
o odvzemu vrednih predmetov v okrožne zbirne centre, kakršen je bil tudi v Celju, prinašale
umetniška dela iz različnih krajev.
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MAROLT 1931, pp. 81–85.
CURK 1998, p. 80.
299 Obstajal je tudi beneficij sv. Andreja. Zadnji beneficiat je bil Simon Klinc, ki je umrl leta 1789 (CVELFAR,
2003, p. 13).
300 CVELFAR, 2003, p. 12.
301 OROŽEN 1971, p. 612.
302 Leta 1798 so imeli v cerkvi hrambo smodnika, leto pozneje pa bi naj lastnik cerkve Jurij Skaza na Golovcu
postavil novo smodnišnico (CVELFAR 2003, p. 12).
303 OROŽEN 1971, p. 612.
304 CVELFAR 2003, p. 13.
305 3. 5.–5. 5. 1751 vizitacija kapele meščanskega špitala, cerkve sv. Miklavža, sv. Jožefa, sv. Duha, sv.
Maksimiljana in sv. Andreja (OŽINGER 1991, p. 17)
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Kot po vsej Sloveniji so na območju celjskega okrožja 20. avgusta 1945 ustanovili
zaplembne komisije. Ob zaključenem delovanju zaplembnih komisij, 15. novembra istega
leta, je bilo v Celju 2393 zaplembnih odločb,306 kar pomeni število zaplenjenih predmetov iz
Celja in okolice. Sakralne slike, ki jih hranijo v Pokrajinskem muzeju Celje, imajo zato
provenienco v veliki meri tudi izven celjskega prostora. Z nacionalizacijo predmetov leta
1947 in nato z odloki o delitvi, prodaji ter končno tudi z zakonom o denacionalizaciji
premetov leta 1991 so se sledi o provenienci slikam izgubile, saj je bila vodena
dokumentacija slik v zbirnih centrih splošna in nenatančna. V Pokrajinskem muzeju Celje
so slike zbrane v popisu slik Mestnega muzeja Celje, ki so ga opravili leta 1964. V
popisu so navedeni le nenatančni oblikovni ali vsebinski podatki o posameznih slikah,
kdaj in od kod so slike prispele v zbirni center, pa ni navedeno.
V raziskavi je ugotovljeno, da je Curk med letoma 1956 in 1962 v cerkvi Marijinega
vnebovzetja opisal sliko Marije,307 ki se vsebinsko in po velikosti sklada s sliko Brnske
Matere božje (sl. 50) v Pokrajinskem muzeju Celje.308 Sliko so v popisu leta 1964
označili z naslovom Mati z detetom in zapisali, da je slika potrebna restavriranja. 309
Glede na dejstvo, da se opis manjkajoče slike Marije vsebinsko in po velikosti sklada z
naslikano sliko, ki se nahaja v Pokrajinskem muzeju Celje, je velika verjetnost, da gre
za isto sliko, ki bo morda v prihodnosti vrnjena v cerkev Marijinega vnebovzetja.
Martelanc je za kapucine poleg motiva Brezmadežne poudarila tudi pomen motiva
trpečega in celovškega Kristusa, zlasti tako imenovane svete glave.310 V kapucinskem
samostanu je v literaturi in na steni le ena baročna slika Brezmadežne in nobene slike
s Kristusovim motivom. V muzeju hranijo dve v baročnem slogu nastali sliki
Brezmadežne. Kompozicija slike Brezmadežne (sl. 51) iz sredine 18. stoletja 311 je,
zaradi položaja in obleke stoječe svetnice na luni, z angelskimi glavami, ki so naslikane
pod njo, in med simetrično, polkrožno dvigajočimi oblaki, nedvomno narejena po
Immaculati, ki jo je Guido Reni naslikal leta 1627 v Bologni. Druga slika Brezmadežne
(sl. 52), ki je v Pokrajinskem muzeju Celje, je nastala konec 18. stoletja. Pri slednji gre
za dvojno sliko, naslikano z oljem na platno, na eni strani je motiv Brezmadežne, na
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MIKOLA 1990, pp. 171–173.
Črna sedeča Marija do pasu, na levici ji sedi Jezus, oblečen v temnozeleno suknjo in rumen plašč, v levici
ima zaprto knjigo, z desnico blagoslavlja. Marija ima temen plašč, potegnjen čez glavo. Oba imata na glavah
kroni. Na prsih je Marijin plašč spet s sponko rombične oblike. Na desni rami ima Marija križ. Desno roko s
stegnjenimi prsti polaga na prsi. Ob njeni glavi je napis MP OV (CURK 1966, p. 26).
308 Mere slike so v zapisih zelo podobne: Mati z detetom, mere slike: 87 x 53 cm (popis 1964, op. 343); Brnska
Mati božja, mere slike: 85 x 53 cm (BADOVINAC 2007, p. 104).
309 popis 1964, op. 343.
310 MARTELANC 2013, p. 319.
311 Mere slike Brezmadežne se v zapisih le nekoliko razlikujejo: 105 x 86,5 cm (Popis 1964, op. 246); 106 x 88
cm (BADOVINAC 2007, p. 101).
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drugi strani pa svetnik, h kateremu angel nosi sliko s portretom.312 Badovinac ob sliki
Brezmadežne ni omenila dvojne slike, zapisala je enake mere kot v popisu in pripisala,
da je slika naslikana z oljem na svili. 313 Po preverjanju v depoju je ugotovljeno, da je
slika olje na platno poslikana na obeh straneh.
V Kapucinskem samostanu Celje kot tudi ne v literaturi, povezani s celjskim kapucinskim
samostanom, ne najdemo motiva celovškega in trpečega Kristusa. V Pokrajinskem muzeju
Celje so

ohranjene slike trpečega Kristusa (sl. 53) iz začetka 18. stoletja, 314

celovškega Kristusa (sl. 54) iz sredine 18. stoletja 315 in še enega trpečega Kristusa
(sl. 55) iz konca 18. stoletja. Slednji motiv je naslikan na bakreno ploščo, ki je
obojestransko poslikana, tako je na drugi strani naslikana Mati Božja z detetom. 316 Slika
celovškega Kristusa (sl. 54) pa je po kompoziciji enaka upodobitvi, ki je bil v krškem
kapucinskem samostanu.317 Lahko, da je bila tudi slika celovškega Kristusa v Pokrajinskem
muzeju Celje last celjskih kapucinov, vendar teh podatkov ni v literaturi.
Čeprav v Pokrajinskem muzeju Celje večina baročnih slik ni signiranih, sta dve po
novejših spoznanjih pripisani slikarju Valentinu Metzingerju, in sicer slika sv. Klare (sl.
55) 318 in slika sv. Bernarda (sl. 56).319 Slika sv. Klare je v popisu leta 1964 zapisana z
imenom Redovnica pri molitvi, zapisano je, da je bila zgoraj polkrožno zaključena. 320
Badovinac in nato še Klemenčič sta zapisala, da je sliko okoli leta 1740 naslikal
Metzinger.321 Provenienca slike sv. Klare ni znana, sled o njej se je v procesu
nacionalizacije in kasneje delitve del izgubila. V magistrskem delu je že zapisano, da
je slikar Metzinger leta 1742 za cerkev sv. Danijela v Celju naslikal sliko sv. Družina,
kar pomeni, da je imel naročila iz Celja.
Druga slika je z motivom sv. Bernarda, ta je v popisu iz leta 1964 zabeležena kot
Svetnik s križem v roki.322 Posebnost slike je, da je naslikan živi Kristus, ki je s križa
nagnjen tako, da objema svetnikovo glavo. Cobelj je avtorstvo slike pripisala slikarju
Janezu Andreju Straussu,323 Moškon in Cevc pa Antonu Lerhingerju.324 Sliko sv.

312

Neznani slikar, Dvojna slika, o. pl., 55,5 x 48 cm, na eni strani Brezmadežna, na drugi pa svetnik, kateremu
nosi angel portret (popis 1964, op. 553).
313 BADOVINAC 2007, p. 100.
314 Kristusova glava (popis 1964, op. 367).
315 Kristus (dopasno) (popis 1964, op. 339).
316
Popis 1964, op. 424.
317 Celovški Kristus, neznanega avtorja iz 18. stoletja iz krškega kapucinskega samostana je danes hranjen v
galerijski zbirki v Valvazorjevi knjižnici, Krško (MARTELANC 2018, p. 319).
318 Sv. Klara, mere slike: 79,5 x 61,5 cm (BADOVINAC 2007, p. 106).
319
Sv. Bernard, mere slike: 115 x 78, 5 cm (BADOVINAC 2007, p. 106)
320 Redovnica pri molitvi, mere slike: 73 x 61 cm (popis 1964, op. 326).
321 BADOVINAC 2007, p. 106; KLEMENČIČ 2017, pp. 146–147.
322 Svetnik s križem v roki, mere slike: 115 x 78, 5 cm (popis 1964, op. 244).
323 COBELJ 1967, p. 89
324 MOŠKON 1976, p. 30; CEVC 2007, p. 72–73.

83

Bernarda je raziskoval tudi Klemenčič, ki je avtorstvo pripisal Valentinu Metzingerju.325
Leta 1967 je Cobelj pisala, da je bila slika sv. Bernarda v Marijini cerkvi pri Slovenj
Gradcu.326 Glede na to, da je bila slika v muzeju leta 1964 dokumentirana v popisu, ni
mogoče, da gre za isto sliko. Provenienca slike sv. Bernarda (sl. 56) zaradi
neusklajenih letnic glede na popis, še vedno ostaja neznana.
Pokrajinski muzej Celje hrani še podobico (sl. 58), nastalo v začetku 18. stoletja. Na
miniaturi, v velikosti lista 13,6 x 9 cm, je vidno obzidje s stolpi, stari grad, mestni grad,
cerkev Marijinega vnebovzetja, cerkev sv. Danijela, cerkev sv. Jožefa, cerkev sv.
Cecilije, cerkev sv. Miklavža in pred mestom cerkev sv. Maksimiljana Celjskega.
Bakrorez sv. Maksimiljana z veduto Celja ima napis: »S. Maximilianus Cilliae in Styria
Martyrium passus est. Anno 283.« Na hrbtni strani je nemško besedilo iz svetnikovega
življenja. Stopar je ugotovil, da je podobico prvi objavil Gubo v svojem delu o zgodovini
Celja.327 V inventarnem popisu grafik, ki je nastajal od v 60. let prejšnjega stoletja, pa je
zapisano, da je muzej v Celju grafiko pridobil z nakupom v Trubarjevem antikvariatu v
Ljubljani leta 1972.328 Podobica, kot zadnje opisano baročno likovno delo, čeprav gre za
grafiko, v prikazanem motivu povezuje vse zajete cerkve v magistrskem delu.
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KLEMENČIČ 2017, pp 145–146.
COBELJ 1967, p. 89.
327 Podobica je strgana iz neugotovljenega vira (STOPAR 1980, p. 36).
328 G/VI – 114 (N. D. 402), podobica sv. Maksimiljana (na hrbtni strani nemško besedilo iz svetnikovega
življenja), 124 x 84 mm (odtis), 136 x 90 mm (vel. lista), marec 1972, nakup: Trubarjev antikvariat, Ljubljana.
(inventarni popis grafik, Pokrajinski muzej Celje).
326

84

Slika 50
Sl. 50
neznani avtor
Brnska Mati božja
po letu 1736
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/343
provenienca: Celje, cerkev Marijinega vnebovzetja ?
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964 (po 1736); CURK 1966, p. 25–26 (cerkev
Marijinega vnebovzetja, 18. st.); RATAJ 2007, pp. 91–94; BADOVINAC 2007, p. 104
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Slika 51
Sl. 51
neznani avtor
Brezmadežna
sredina 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/246
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964; BADOVINAC 2007, pp. 100–101
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Slika 52
Sl. 52
neznani avtor
Brezmadežna
konec 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/553
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964 (olje na platno, obojestranska poslikava);
BADOVINAC 2007 p. 100 (olje na svili)
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Slika 53
Sl. 53
neznani avtor
trpeči Kristus
začetek 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/367
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964; BADOVINAC 2006 pp. 215–216;
BADOVINAC, 2007 p. 108
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Slika: 54
Sl. 54
neznani avtor
celovški Kristus
sredina 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/339
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964; BADOVINAC 2006, pp. 216–217;
BADOVINAC, 2007 p. 108
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Slika 55
Sl. 55
neznani avtor
trpeči Kristus
konec 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/424
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964 (bakrena plošča, obojestranska poslikava);
BADOVINAC 2006, p. 215; BADOVINAC 2007, p. 108
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Slika 56
Sl. 56
Valentin Metzinger
sv. Klara
okoli leta 1740
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/326
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964; BADOVINAC 2007, pp. 90, 106 (Valentin
Metzinger); KLEMENČIČ 2017, pp. 146–147(Valentin Metzinger)
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Slika 57
Sl. 57
Valentin Metzinger
sv. Bernard
do leta 1758
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/244
provenienca: neznana
izbrana literatura: popis zbirke slik iz leta 1964; COBELJ 1967, p. 89 (Janez Andrej
Strauss, Marijina cerkev pri Slovenj Gradcu); MOŠKON 1976, p. 30 (Anton Lerhinger?);
MOŠKON 1993, p. 59; BADOVINAC 2007, p. 106 (neznani avtor); CEVC 2007, pp. 72–
73 (Anton Lerchinger?); KLEMENČIČ 2017, pp. 145–146 (Valentin Metzinger)
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Slika 58
Sl. 58
neznani avtor
podobica sv. Maksimiljana s Celjem
prva polovica 18. stoletja
Celje, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. G/VI – 114 (N. D. 402)
provenienca: neznana (marec 1972, nakup: Trubarjev antikvariat, Ljubljana)
izbrana literatura: STOPAR 1980, p. 36; inventarni popis grafik, Pokrajinski muzej Celje
(neobjavljeno)
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5 ZAKLJUČEK
Raziskava, predstavljena v magistrskem delu z naslovom Sakralno baročno slikarstvo
v Celju, temelji na preučevanju starejše strokovne literature, sodobnih dognanj
strokovnjakov ─ umetnostnih zgodovinarjev in na terenu preverjenih podatkih. V delu
so zbrana in kataloško predstavljena baročna slikarska sakralna dela od 17. do začetka
19. stoletja iz treh župnij v Celju, te so: Stolno-opatijska mestna župnija Celje – sv.
Danijel, Župnija Celje – sv. Cecilija in Župnija Celje – sv. Jožef. V delu so opisane tudi
nekatere slike z nabožnimi motivi iz Pokrajinskega muzeja Celje, ki se motivno ali
vsebinsko navezujejo na celjske cerkve in samostan. Na koncu je predstavljen še
pogovor z akademskim konservatorjem specialistom Viktorjem Povšetom. Povše je
mnoge celjske baročne slike konzerviral in med drugim pred uničenjem rešil veliko
baročno fresko v apsidi cerkve Marijinega vnebovzetja v Celju.
Raziskava je pokazala, da je po več kot dvesto letih, mnogih naravnih nesrečah,
družbenih, kulturnih in političnih spremembah v celjskih župnijah in literaturi še vedno
dovolj gradiva za magistrsko delo Baročno sakralno slikarstvo v Celju. S slikovnim
gradivom je predstavljenih sedeminštirideset slikarskih del in eno grafično. Slike se
nahajajo v cerkvah, v samostanu, v drugih župnijskih prostorih, depojih in v zbirki
Pokrajinskega muzeja Celje. Danes je v cerkvah na ogled le štirinajst baročnih slik olje
na platno in ena freska, devet slik pa je na ogled v Kapucinskem samostanu Celje. V
Celju veliko število baročnih slikarskih del župnije hranijo v svojih nedostopnih prostorih
in arhivih. Reprodukcije teh, ki so predstavljene v delu, so najdene v literaturi, v
Pokrajinskem muzeju Celje in v osebnem arhivu fotografij Viktorja Povšeta. V
magistrskem delu pa je brez predstavljenega slikovnega gradiva zajetih še preko
trideset baročnih slik, ki so v strokovni literaturi le navedene, med tem ko slik ali
reprodukciji ni.
Umetnostni zgodovinarji Marolt, Orožen, Murovec in Badovinac so našteli kar 27
slikarjev, ki so v obdobju baroka ustvarjali v Celju. Kljub velikemu številu baročnih
mojstrov, je v sakralnem slikarstvu v strokovni literaturi potrjenih le osem slikarjev. V
večjem delu nabožnih slikarskih baročnih del lahko opazimo vplive iz umetnostnega
centra v Gradcu, slikarstvo pa se je v Celju razvijalo tudi s pomočjo štajerskih
umetnikov, gostujočih umetnikov in umetnikov, ki so v Gradcu ali v Ljubljani slikali za
celjske cerkve. V uvodu v baročno dogajanje sta v 17. stoletju za celjsko cerkev sv.
Cecilije slikala Matija Plainer in za njim Krištof Weissmann, ki sta ustvarjala za škofa
Tomaža Hrena. Kranjski slikar Franc Jelovšek je leta 1742 naslikal fresko v cerkvi sv.
Danijela, za slednjo cerkev je istega leta v Ljubljani naslikal oljno sliko tudi Valentin
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Metzinger. Graški slikarji, ki so slikali v Celju ali za celjske cerkve, so bili: Johann
Baptist Anton Raunacher, Anton Jantl in Johann Franz Petumfill. V začetku 19. stoletja
pa je v cerkvi Marijinega vnebovzetja naslikal fresko štajerski slikar Matija Schiffer.
V literaturi je mogoče razbrati, da so nekatere slike v lasti Stolno-opatijske mestne
župnije Celje – sv. Danijel nastale tudi po italijanskih vzorih. Slika Kristusa polagajo v
grob je v sredini 17. stoletja nastala pod vplivi bolonjske šole in je bila iz Rima v Celje
prinesena šele leta 1857. Prav tako sta bili podobi sv. Petra in sv. Jožefa okrog leta
1700 naslikani v maniri delavnice Giovannija Francesca Barbierija, imenovanega Il
Guercino. Tudi ti dve sliki sta bili v cerkev sv. Danijela prineseni kasneje, glede na
napis ─ leta 1855.
Ugotovljeno je, da so umetnostni zgodovinarji različno časovno opredeljevali dogajanje
v Celju, npr. urejanje cerkva in njihove okolice, nastanek slik, oltarjev idr. Marolt, Curk,
Stele in Orožen so pripisali avtorstvo slike Sv. Cecilija, ki je danes v istoimenski cerkvi,
Plainerju, kasneje so Lavrič, Kemperl in Martelanc ugotovile, da je avtor Weissmann.
Sliki sv. Peter in sv. Jožef, ki se nahajata v cerkvi sv. Danijela, sta Curk in Marolt
pripisala Weissenkirchnerju, kasneje pa je Rozman ugotovila, da sta bili naslikani v
Guercinovi delavnici. Cobelj je avtorstvo slike sv. Bernarda, ki se nahaja v
Pokrajinskem muzeju Celje, pripisala Janezu Andreju Straussu, nato sta Moškon in
Cevc ugotovili, da jo je je naslikal Anton Lerhinger, Klemenčič pa je zaradi načina
slikanja kot avtorja določil Valentina Metzingerja. Cevc in Curk sta različno prepisala
signaturo Petumfillovi sliki sv. Ana z Marijo in Joahimom, prav tako sta pri Jantlovi sl iki
smrt sv. Barbare napisala različni letnici nastanka, 1770 in 1779. Orožen je zapisal, da
je sliko sv. Florijana cerkvi sv. Danijela v začetku 18. stoletja daroval pekovski ceh,
med tem ko je Curk časovno opredelil nastanek slike okrog leta 1770. Resman je v
cerkvi sv. Miklavža izpostavil motiv zgodnjega baroka Kristus v stiskalnici, Curk pa je
60 let pred njim v oltarju sv. Urbana omenjal sliko sv. Trojice, med tem ko o motivu
Kristusa v stiskalnici ni pisal. Danes se v cerkvi nahaja slika Kristusa v stiskalnici, ki
spominja na motiv sv. Trojice. Pri Schifferjevi freski Marijinega vnebovzetja v apsidi
cerkve Marijinega vnebovzetja sta Curk in Marolt pisala o osnovi, ki jo je leta 1746
naslikal Jelovšek, vendar je Povše pri konzerviranju freske po letu 1979 potrdil v
spodnjem delu Sternenovo poslikavo, nastalo med letoma 1935 in 1936, v zgornjem
delu pa Schifferjev original iz leta 1813.
Večina umetnostnih zgodovinarjev se je pri pisanju opirala na starejše avtorje, ki so
slike v posameznih sakralnih prostorih le oblikovno in vsebinsko opredelili, zato v
literaturi ni zapisanih podatkov o naročnikih del. Leta 1742 sta za oziroma v cerkvi sv.
Danijela ustvarjala Franc Jelovšek in Valentin Metzinger. V tem času je bil v Celju višji
diakon in župnik Jožef Maksimilijan Bartholotti, ki bi lahko bil naročnik Jelovškove freske
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in Metzingerjeve slike, čeprav podatkov, ki bi to potrdili, ni. V literaturi je Weigl pisal o
možnosti povezave grofov Gaisruckov z naročilom slike sv. Ane z Marijo in Joahimom
za cerkev sv. Danijela slikarju Petumfillu, ki je za to cerkev naslikal še dve sliki, ki ju v
cerkvi prav tako ni več na ogled. Gaisrucki kot bogati plemiči in lastniki celjske
gospoščine od leta 1750 so verjetno bili naročniki nekaterih sakralnih slik, vendar o tem
ni zapisanih podatkov. Za grofe je pred Petumfillom slikal še Raunacher, ki je v Celju
za cerkev Marijinega vnebovzetja naslikal štiri oltarne slike. V kapucinskem samostanu
so v domači delavnici nastajale slike svetnikov z dodanimi napisi. Glede na to, da so v
celjskem samostanu volili provinciale kapucinskega reda, bi lahko bili med njimi tudi
naročniki. Naročnice slik bi lahko bile tudi celjske bratovščine. V času, ko jih je Jožef II.
konec 18. stoletja prepovedal, jih je bilo šest, vendar so podatki o bratovščinah, kot tudi
o slikah, razpršeni. Naročniki so zagotovo bili tudi grofje in bogati meščani. Stopar je
zapisal, da bi sliko sv. Florijana v cerkvi sv. Danijela lahko naročili premožni meščani,
Curk pa, da je bil naročnik te slike pekovski ceh. Drugih podatkov, ki bi potrdili
naročnike celjskih slik, ni.
Časa nastanka slikarskih del, na katere slikar ni zapisal letnice oziroma o slikah ni
druge dokumentacije, strokovnjaki ne morejo natančno določiti, zato so opredeljene
zgolj s stoletjem nastanka ali pa z nastankom okoli določenega leta. Mnogokrat slikam
tudi zaradi potemnelosti in preslikav ni mogoče določiti časa nastanka. Dela, ki niso
natančno datirana, so zapisana kot nastala v 17. stoletju, v začetku, sredini, konec 18.
stoletja ali v začetku 19. stoletja. Ugotovljeno datirane slike so: sv. Cecilija, leta 1627;
Jelovškova freska sv. Danijela v levji jami, leta 1742; Metzingerjeva slika sv. Družina,
leta 1742; Jantlova smrt sv. Barbare, leta 1770; Petumfillova sv. Ana z Marijo in
Joahimom, leta 1772. V cerkvi Marijinega vnebovzetja je z letnico 1813 določena
Schifferjeva freska Marijinega vnebovzetja, ki kot edina v celotni kompoziciji ohranjena
freska v Celju potrjuje, da se je baročni slog v sakralni slikarski umetnosti v celjskem
slikarstvu nadaljeval tudi v začetku 19. stoletja.
Ohranjene slike olje na platno so nastajale po grafičnih ali slikovnih predlogah. Po
naročilu škofa Tomaža Hrena je Weissmannova podoba sv. Cecilije nastala po grafični
predlogi Johanna Sadelerja, slika v kapucinskem samostanu Sv. Fidelis po predlogi
Georga Philipa Rugendasa, slika Brezmadežne v Pokrajinskem muzeju Celje po
Immaculati, ki jo je Guido Reni naslikal v Bologni, slika sv. Elizabeta deli miloščino v
cerkvi sv. Danijela pa je po kompoziciji zelo blizu oltarni sliki Daniela Grana v Karlovi cerkvi
na Dunaju, slednja je bila v cerkev iz Pokrajnskega muzeja Celje prinesena šele leta 1995.
Oltarne slike, ki visijo na stenah ali pa so videne le kot reprodukcije v slikovnem gradivu,
je mnogokrat prepoznati po zaobljeno zaključenem gornjem delu. Ugotovljeno je, da
oljne slike, predvsem oltarne podobe, danes pogosto niso več na svojih prvotnih
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mestih. V cerkvi Marijinega vnebovzetja se je na steni do danes ohranilo največ
baročnih oltarnih slik, vendar sta, po zapisih v starejši literaturi, v atikah oltarjev dve
Raunacherjevi sliki zamenjani. Slika Marije Magdalene, ki se je nekoč nahajala v atiki
oltarja Marije pomočnice, je danes v oltarju Antona Padovanskega; in nasprotno ─ je
danes slika sv. Barbare v atiki oltarja Marije pomočnice, prej pa se je nahajala v atiki
oltarja Antona Padovanskega. V cerkvi sv. Danijela sta na ogled sliki sv. Maksimiljana
Celjskega in sv. Florijana. Glede na reprodukcijo detajla slike sv. Maksimiljana
Celjskega, ki jo je Marolt objavil leta 1931, ima slednja slika provenienco v cerkvi sv.
Maksimiljana Celjskega, ki je v isti župniji. Med tem ko je Curk motiv sv. Florijana hkrati
opisal v obeh cerkvah, v cerkvi sv. Danijela, kot tudi v cerkvi sv. Maksimiljana
Celjskega, kjer danes slike s tem motivom ni. Na prvotnem mestu je po zaslugi
konservatorja Povšeta freska Marijinega vnebovzetja, ki je fresko po eksploziji leta
1979 rešil pred uničenjem, med tem ko so fragmenti Jelovškove freske iz cerkve sv.
Danijela delno ohranjeni v Pokrajinskem muzeju Celje in delno v zasebni lasti v
Ljubljani. Tudi štiri od šestih slik, ki jih je Curk datiral kot nastale v drugi polovici 18.
stoletja v okviru samostanske delavnice: sv. Anton Padovanski, sv. Lovrenc Brindiški,
sv. Fidelis in sv. Bonaventura, so danes restavrirane in še vedno na hodniku
samostana. Zraven teh je v isti maniri še slika sv. Frančiška Ksaverja, o kateri ni v
literaturi ničesar omenjena. Na tej sliki je jasno vidna preslikava, zato je mogoče, da se
pod svetnikom nahaja slika sv. Bernarda Offidskega ali sv. Fidelisa, ki ju je Curk
dokumentiral, danes pa ju ni več videti. Sliki Marjeta Kortonska in Brezmadežna iz
kapucinskega samostana sv. Cecilije pa sta bili izgubljeni že v času pisanja Curka.
V literaturi zapisani restavratorji, ki so se ukvarjali s celjskimi baročnimi slikami, so:
Josip Hatzl in Kemal Selmanović v cerkvi sv. Danijela, Čoro Škodlar, Anton Schwab in
Matej Sternen v cerkvi Marijinega vnebovzetja, Elda Piščanec v cerkvi sv. Cecilije in
Baumgartner v cerkvi sv. Miklavža. V vseh cerkvah in samostanih je slike restavriral
tudi Viktor Povše. Njegovi dokumentacijski zapisi o restavriranju slik in konzerviranju
fresk so dodani v prilogi magistrskega dela.
V Pokrajinskem muzeju Celje hranijo mnoge baročne sakralne slike, ki so jih pridobili
iz zbirnega centra, kamor so bile slike prinesene iz različnih krajev v času
nacionalizacije predmetov, od leta 1945 do 1947, in kjer se je mnogim slikam sled za
provenienco izgubila. Med takšnimi muzeju hranijo baročno sliko Brnske Matere božje,
za katero je v magistrskem delu ugotovljeno, da glede na Curkov opis vsebinsko in po
dimenzijah popolnoma ustreza sliki Marije, ki je v času pisanja Curka še bila v cerkvi
Marijinega vnebovzetja v Celju. V muzej so iz zbirnega centra pridobili tudi
Metzingerjevi sliki sv. Klare in sv. Bernarda. Med nabožnimi motivi so iz muzejske
zbirke predstavljene še slike z motivom Brezmadežne, celovškega in trpečega Kristusa.
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Ti motivi so sicer zelo pogosti v slovenskih kapucinskih samostanih. Morda je bila
katera od slik prvotno v lasti kapucinov v Celju, čeprav teh podatkov v literaturi in v
samostanu ni. Kot zadnja iz muzeja je predstavljena še podobica sv. Maksimiljana s
Celjem, ki z grafično tehniko prikaže veduto Celja v 18. stoletju in upodobi v
magistrskem delu zajete cerkve.
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6 SEZNAM SLIK
1. Neznani avtor (bolonjska šola), Kristusa polagajo v grob, sredina 17. stoletja, olje na
platno, 144 x 204 cm, župnijski urad cerkve sv. Danijela, Celje.
2. Giovanni Francesco Barbieri, imen. Il. Guercino, delavnica, sv. Peter, ok. 1700, olje
na platno, 115 x 94 cm, župnijski urad cerkve sv. Danijela, Celje.
3. Giovanni Francesco Barbieri, imen. Il. Guercino, delavnica, sv. Jožef, ok. 1700, olje na
platno, 115,2 x 95,2 cm, župnijski urad cerkve sv. Danijela, Celje.
4. Franc Jelovšek, Mojzes - prvi del, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 42 x 109
cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/988.
5. Franc Jelovšek, Mojzes - drugi del, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 37 x 101
cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/989.
6. Franc Jelovšek, fragment z roko, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 99 x 42
cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/990.
7. Franc Jelovšek, fragment s harfo, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 63 x 38
cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/993.
8. Franc Jelovšek, fragment draperije s cofom, 1742, fragment freske Danijel v levji jami,
43 x 121 cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/987.
9. Franc Jelovšek, fragment z balustrom, 1742, fragment freske Danijel v levji jami,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/991.
10. Franc Jelovšek, fragment s školjčevjem, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 30
x 111 cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/994.
11. Franc Jelovšek, fragment s kapitelom, 1742, fragment freske Danijel v levji jami, 40 x
175 cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/995.
12. Franc Jelovšek, fragment z arhitekturno poslikavo, 1742, fragment freske Danijel v
levji jami, 46,5 x 36 cm, Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/992.
13. Franc Jelovšek,1742, fragmenti freske Danijel v levji jami, zasebna last, Ljubljana.
14. Franc Jelovšek, 1742, fragmenti freske Danijel v levji jami, zasebna last, Ljubljana.
15. Valentin Metzinger, sv. Družina,1742, olje na platno, 57 x 104 cm, župnijski urad
cerkve sv. Danijela, Celje.
16. Neznani avtor, smrt Frančiška Ksaverja, 18. stoletje, olje na platno,118 x 166 cm,
cerkev sv. Danijela, Celje.
17. Neznani avtor, sv. Florijan, pred požarom 1798, olje na platno, 113 x 152 cm, cerkev
sv. Danijela, Celje.
18. Neznani avtor, sv. Maksimiljan Celjski, 18. stoletje, olje na platno, cerkev sv. Danijela,
Celje.
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19. Neznani avtor, sv. Elizabeta deli miloščino, 18. stoletje, olje na platno, 159 x 86,5 cm,
cerkev sv. Danijela, Celje.
20. Anton Jantl, smrt sv. Barbare, 1779, olje na platno, 88 x 145 cm, župnijski urad cerkve
sv. Danijela, Celje.
21. Johann Franz Petumfill, sv. Ana z Marijo in Joahimom, 1772, olje na platno, 87,2 x 146
cm, župnijski urad cerkve sv. Danijela, Celje.
22. Neznani avtor, Marijino oznanjenje, tretja četrtina 18. stoletja, župnijski urad cerkve
sv. Danijela, Celje.
23. Neznani avtor, sv. Mihael, tretja četrtina 18. stoletja, župnijski urad cerkve sv. Danijela,
Celje.
24. Johann Baptist Anton Raunacher, 14 priprošnjikov v sili, ok. 1745, olje na platno, 157
x 298 cm, cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje.
25. Johann Baptist Anton Raunacher, Anton Padovanski, ok. 1745, olje na platnu, 123,5
x 297 cm, stranski oltar na južni steni ladje, cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje.
26. Johann Baptist Anton Raunacher, Marija Magdalena, 1773?, olje na platno, zvonasta
oblika 125 x 166 cm, stranski oltar na južni steni ladje, cerkev Marijinega vnebovzetja,
Celje.
27. Johann Baptist Anton Raunacher, sv. Barbara, sredina 18. st., olje na platno, zvonasta
oblika 165,7 x 124 cm, stranski oltar na severni steni ladje, cerkev Marijinega
vnebovzetja, Celje.
28. Neznani avtor, Marija Pomočnica, zač. 19. st., olje na platno, 122 x 282 cm, stranski
oltar na severni steni ladje, cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje.
29. Matija Schiffer, Marijino vnebovzetje, 1813, freska 90 m², apsida, cerkev Marijinega
vnebovzetja, Celje.
30. Matija Schiffer, sv. Luka, 1813, freska, 170 x 155 cm, levo od apside, cerkev Marijinega
vnebovzetja, Celje.
31. Matija Schiffer, sv. Marko, 1813, freska, 164 x 156 cm, desno od apside, cerkev
Marijinega vnebovzetja, Celje.
32. Krištof Weissmann, sv. Cecilija, 1627, olje na platno, 150 x 209 cm, cerkev sv. Cecilije,
Celje.
33. Neznani avtor, sv. Frančišek Asiški, konec 17. stoletja, župnijski urad sv. Cecilije, Celje.
34. Neznani avtor, sv. Anton Padovanski, konec 17. stoletja?, župnijski urad sv. Cecilije,
Celje.
35. Neznani avtor, sv. Fidelis, prva polovica 18. stoletja, olje na platnu, 118 x 205 cm,
kapucinski samostan, Celje.
36. Neznani avtor, sv. Jožef Leoniški, prva polovica 18. stoletja, olje na platno, 115 x 199
cm, kapucinski samostan, Celje.
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37. Neznani avtor, sv. Marjeta Kortonska, sredina 18. stoletja, olje na platno, 92 x 160 cm,
župnijski urad sv. Cecilije, Celje.
38. Neznani avtor, sv. Bonaventura, druga četrtina 18. stoletja, olje na platno, kapucinski
samostan, Celje.
39. Neznani avtor (samostanska delavnica), Anton Padovanski, druga polovica 18.
stoletja, olje na platno, 83 x 105 cm, kapucinski samostan, Celje.
40. Neznani avtor (samostanska delavnica), Lovrenc Brindiški, druga polovica 18. stoletja,
olje na platno, 83 x 105 cm, kapucinski samostan, Celje.
41. Neznani avtor (samostanska delavnica), sv. Fidelis, druga polovica 18. stoletja, olje
na platno, 83 x 105 cm, kapucinski samostan, Celje.
42. Neznani avtor (samostanska delavnica), sv. Bonaventura, druga polovica 18. stoletja,
olje na platno, 83 x 105 cm, kapucinski samostan, Celje.
43. Neznani avtor, sv. Ksaver, olje na platno, kapucinski samostan, Celje.
44. Neznani avtor, Anton Padovanski, konec 18. stoletja, župnijski urad sv. Cecilije, Celje.
45. Neznani avtor, Brezmadežna, olje na platno, kapucinski samostan, Celje.
46. Neznani avtor, sv. Urban, okoli leta 1641, olje na platno 94 x 52, 5 cm, cerkev sv. Miklavža,
Celje.
47. Neznani avtor, sv. Jurij, okoli leta 1641, olje na platno, 93,5 x 52,5 cm, cerkev sv.
Miklavža, Celje.
48. Neznani avtor, Mati božja, sredina 17. stoletja, olje na platno, cerkev sv. Miklavža, Celje.
49. Neznani avtor, Kristus v stiskalnici, atika stranskega oltarja, cerkev sv. Miklavža, Celje.
50. Neznani avtor, Brnska Mati božja, po letu 1736, olje na platno, 85 x 52 cm, Pokrajinski
muzej Celje, inv. št. S/343.
51. Neznani avtor, Brezmadežna, sredina 18. stoletja, olje na platno, 106 x 88 cm,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/246.
52. Neznani avtor, Brezmadežna, konec 18. stoletja, olje na platnu, 55,5 x 48 cm,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/553.
53. Neznani avtor, trpeči Kristus, začetek 18. stoletja, olje na platno 46 x 37,5 cm,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/367.
54. Neznani avtor, celovški Kristus, sredina 18. stoletja, olje na platno, 64 x 49,5 cm,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/339.
55. Neznani avtor, trpeči Kristus, konec 18. stoletja, olje, bakrena plošča, 42 x 33 cm,
Pokrajinski muzej Celje, inv. št. S/424.
56. Valentin Metzinger, sv. Klara, okoli leta1740, olje na platno 79,5 x 61,5 cm, Pokrajinski
muzej Celje, inv. št. S/326.
57. Valentin Metzinger, sv. Bernard, do leta 1758, olje na platno 115 x 78,5 cm, Pokrajinski
muzej Celje, inv. št. S/244.
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58. Neznani avtor, podobica sv. Maksimiljana s Celjem, prva polovica 18. stoletja,
bakrorez, 124 x 84 mm (odtis), 136 x 90 mm (vel. lista), Pokrajinski muzej Celje, inv. št.
G VI – 114, (N. D. 402).
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8 PRILOGA
PRILOGA I

Viktor Povše, baročna freska in fragmenti v cerkvi sv. Danijela
Viktor Povše, upokojeni akademski slikar in konservator specialist, je v Celju od leta 1966
in vse do upokojitve deloval kot samostojni kulturni delavec. Svoja dela ima dokumentirana
v zasebnem arhivu diapozitivov, filmov in fotografij.329
V cerkvi sv. Danijela je Viktor Povše leta 1972 rešil fragmente Jelovškove freske, ki jih je
uspel sneti s stene tik pred grobim delom zidarjev, ki so po naročilu opata Friderika Kolška
odstranjevali s sten ves omet in s tem tudi ostanke freske. Opat je Povšetu dovolil, da za
kratek čas ustavi delo zidarjev in odstrani fragmente. Fragmente je lahko obdržal, saj bi bili
sicer tako ali tako uničeni. Povše je s posebno metodo, ki se je je naučil v Sankt Peterburgu,
snel kose freske in jih po skoraj štiridesetih letih pripravil za prezentacijo. Fragmenti so
dolgo čakali na ustanovo, ki bi bila pripravljena plačati Povšetovo delo.330 Danes je večina
fragmentov v lasti Pokrajinskega muzeja Celje (sl. 4–12), nekaj pa jih je po Povšetovih
besedah, v privatni lasti ljubljanskega mogočneža in so nedostopni za ogled (sl.13, 14).

329

LAVRIČ 2015, pp 24–55.
Konzervatorjevo pot od Slovenije, Rusije, Češke, Poljske in odsev njegove dolge kariere restavracij in
konzervacij je zapisala Ana Lavrič leta 2015 (LAVRIČ 2015, pp. 46–47); Konzervator je bil razočaran nad
nezainteresiranostjo Narodne galerije (pogovor z Viktorjem Povšetom, 2019).
330
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PRILOGA II

Viktor Povše, konzervacija baročne freske v cerkvi Marijinega
vnebovzetja v Celju
Ponoči 29. januarja 1979 je eksplozija plina za apsidalno steno cerkve v Celju močno
pretresla fresko Marijinega vnebovzetja v apsidi cerkve. S freske so odpadali veliki in manjši
kosi poslikave, na to se je bilo treba hitro odzvati in najti ustrezno rešitev, da bi fresko
ohranili. Povše poudarja, da so v času baroka skrajšali nekdanji prezbiterij, zazidali so
apsido, ki je bila kot tanka kulisa statično zelo slabo grajena.331 Po eksploziji so statiki
zahtevali, da se freska sname, da bi lahko nemoteno utrdili apsidalno steno. Povše je fresko
najprej fotografiral, nato je z ogljem čez njo narisal vse črte, po katerih so fresko razrezali.
S pomočjo pomočnikov jo je razrezal na 63 kosov. Pri tem je bilo pomembno, da rez ni tekel
čez dele, kot so glave ali roke (priloga IV – slika 7). Kosi so bili različne velikosti, spodnji
pas je bil visok 2,30 m, naslednji 2,03 m in nato 1,60 m. V zadnji četrtini, ko se banja usloči
in zaokroži, so se rezi prilagodili figuralnim skupinam, zato niso potekali po horizontalah in
so bili manjši. Najprej so rezali horizontalne pasove, nato še po vertikalah. Rez je moral biti
tanek, globok pa vsaj 2 cm. Sledilo je lepljenje zaščitne gaze, ki je bila narezana že vnaprej,
in sicer na kose, ki so bili 50 cm večji od posameznih razrezanih kosov freske. Na kose
freske so zalepili gazo z vodotopnim močnim lepilom, ki je v suhem stanju elastičen in
odporen na mikroorganizme. Postopek so na istem kosu ponovili od pet- do šestkrat in pri
vtiranju lepila izpod gaze iztiskali mehurčke zraka. S plastmi gaze so bili deli freske dobro
zaščiteni. Spodnje večje dele so ojačali še s prilepljeno plastjo jute. Z gazo prelepljenje dele
freske so oštevilčili, stične dele so na robovih označili z dvema ali tremi dvojnimi trikotniki
(priloga IV – slika 8). Posameznim delom so 25 cm od horizontale in vertikale zvrtali globoke
luknje v steno in vanje vstavili zatiče, ki so iz površine slike gledali točno 2 cm. Zatiči so
kasneje služili za orientacijo pri vračanju posameznih delov freske na prvotno mesto v
apsidi. V pomoč so bili tudi zidarjem, ki so morali steno rekonstruirati tako, da so zatiči iz
ometa gledali 25 mm, pri čemer je bilo 5 mm upoštevanih za debelino freske. Vsak kos je
imel 50 cm proste gaze ali jute, ta del so pred rezanjem ovili na lesen drog, ki so ga z
železnima klinoma pritrdili na steno. Na to so lahko začeli snemati fresko, začeli so zgoraj.
Ko je bil posamezni kos snet, je obvisel na klinih. Za vsak razrezani kos so (glede na mere)
vnaprej pripravili nekoliko večjo desko in jo oštevilčili. Kose so nato odpeljali na Povšetov
vikend, kjer je hrbtne strani posameznih kosov zbrusil na 5 mm. Vračanje kosov freske v
apsido cerkve Marijinega vnebovzetja se je začelo junija leta 1980. Hrbtne strani freske so
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armirali, fresko so navlažili in jo prekrili s tanko plastjo tekočega ometa z dodatkom lepila.
Na še mokro plast so položili gazo in jo vmasirali v svežo malto, čez vse so položili še
zaključno plast ometa. Freska je bila pripravljena za vračanje na steno, ko so bile plasti
suhe. Lepljenje je potekalo v nasprotni smeri od snemanja–od spodaj navzgor. Hrbtno stran
so namazali z malto, nato so kos za kosom natančno prilepili na steno. V pomoč so bili
zatiči, 25 mm iz stene, sovpadali so z luknjicami na snetih kosih in s stranicami narisanih
kontrolnih trikotnikov, ki so se morali povsem skladati. Zrak med steno in fresko so iztisnili,
da kasneje ne bi prišlo do odstopanja. Po lepljenju je sledilo odkrivanje freske, postopno so
snemali plasti gaze. Pri tem se je zgodilo nepredvidljivo: na gazo se je ponekod prijemala
barva, kar je pomenilo, da freska ni bila naslikana »fresco buono«. Ugotovili so, da freska
pred eksplozijo ni bila originalna, pač pa celo dvakrat preslikana. Prvič je fresko obnovil
Anton Schwab, leta 1881, drugič pa Matej Sternen, leta 1935. Povše je ugotovil, da je
Sternen spodnji del freske popolnoma odstranil in ga na novo naslikal, zgornji del pa
preslikal. Tako je del freske nad Marijino glavo Schifferjev, Sternen ga je preslikal, spodnji,
del pa je Sternenova poslikava »al secco«. V postopku konzervacije je bilo ugotovljeno, da
ima freska na zgornjem delu slabši omet iz mivke in apna, zaradi katerega so morali fresko
večkrat obnoviti. Spodnji del poslikave pa je imel omet iz močne kombinacije apnenčastega
peska in apna (priloga IV – slika 6), ki ga je naredil Sternen. Zaradi originalnega
Schifferjevega ometa in odstranjevanja Sternenove preslikave je imel Povše zahtevno in
težavno delo. O Jelovškovi freski na tej apsidi, kot sta pisala Marolt in Curk,332 ni bilo niti
sledu, čeprav še vedno obstaja možnost, da je Jelovšek naslikal fresko s to tematiko v
apsidalnem delu, ki je stal globje, pred krajšanjem prezbiterija. Schiffer je morda videl
njegovo fresko in povzel kompozicijo na povsem novem ometu. S čiščenjem in konzervacijo
freske se je Povše ukvarjal še do poletja leta 1983. Pri tem je retuširal dele, ki so nastali
zaradi ozkih rezov (priloga IV – slika 9).
Povšetu je uspelo sneti fresko, veliko 90 m² in jo nato vrniti v plitvo apsido, na isto mesto,
popolnoma enako zaobljeno in oblikovano, kot je bila v originalu. Pri konzervaciji je mojster
s freske odstranil vse kasnejše poslikave iz leta 1881 in 1935.333 Danes lahko občudujemo
zgornji del freske, ki ga je ustvaril Schiffer v originalu in spodnjega, ki ga je ustvaril Sternen
(sl. 29). Postopek konzervacije je v nalogi z naslovom Schifferjeva freska in njena
konzervacija v Marijini cerkvi v Celju predstavila Povšetova hči, Darja Povše, leta 1983,
njen mentor je bil Viktor Povše..334
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PRILOGA III

Viktor Povše – restavratorska dokumentacija o restavriranju
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PRILOGA IV

Slikovno gradivo

Slika 1:
Franc Jelovšek, Danijel v levji jami, freska v prezbiteriju opatijske cerkve sv. Danijela
iz leta 1742
Vir: STOPAR 1973, p. 10
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Slika 2:
neznani avtor, detajl slike Sv. Maksimiljana Celjskega,
cerkev sv. Maksimiljana Celjskega, Celje
Vir: MAROLT 1931, p. 83
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Slika 3:

Slika 4:

stranski oltar Marije pomočnice,

stranski oltar Antona Padovanskega,

cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje

cerkev Marijinega vnebovzetja, Celje

Vir: BRAČUN 2019

Vir: BRAČUN 2019
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Slika 5:
Johann Sadeler, Sv. Cecilija po izvirniku Martina de Vosa, 1583 – 1587, bakrorez,
184 mm x 131 mm (odtis), Rijksmuseum, Amsterdam, inv. št. RP-P-1966-138
Vir: https://www.rijksmuseum.nl/nl/mijn/verzamelingen/2629836--sigrid-harris/st-

cecilia/objecten#/RP-P-1966-138,2 (9. 6. 2020)
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Slika 6:
napis v medaljonu v čast Mariji in letnicami 1241 – 1746 –.1936 pred konzervacijo
freske Marijinega vnebovzetja leta 1979, apsida cerkve Marijinega vnebovzetja, Celje
Vir: POVŠE 1979

Slika 7:
detajl reza na freski Marijinega vnebovzetja pred zaščito in snemanjem leta 1979,
apsida cerkve Marijinega vnebovzetja, Celje.
Vir: POVŠE 1979
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Slika 8:
označeni in zaščiteni kosi freske Marijinega vnebovzetja pred snemanjem leta 1979,
apsida cerkve Marijinega vnebovzetja, Celje.
Vir: POVŠE 1979

Slika 9:
Viktor Povše pri retuširanju rezov na freski Marijinega vnebovzetja leta 1982,
apsida cerkve Marijinega vnebovzetja, Celje.
Vir: POVŠE 1982
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IZJAVA O AVTORSTVU
Podpisana Tanja Bračun, profesorica likovne umetnosti, izredna študentka, z vpisno
številko 18153004, izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Sakralno baročno slikarstvo
v Celju v celoti moje avtorsko delo, ki sem ga napisala pod mentorstvom red. prof. dr. Mateja
Klemenčiča. Uporabljeni viri in literatura so navedeni v skladu s strokovnimi standardi in z
veljavno zakonodajo. Delo je oblikovano skladno s priporočili za izdelavo magistrskega dela
Filozofske fakultete v Ljubljani.

Ljubljana, junij 2020

Tanja Bračun
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