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Literatura umetnostnega zgodovinarja dr. Franceta Steleta (1886−1972) predstavlja 
predvsem kot konservatorja, raziskovalca, univerzitetnega predavatelja in likovnega 
kritika. Mož je bil zelo delaven in predan umetnostnozgodovinski stroki, kar izdaja 
tudi njegova bogata bibliografija, ki obsega blizu 1000 enot.

V duhu dunajske umetnostnozgodovinske šole, iz katere je študijsko izhajal, 
je Stelè v Ljubljani na Filozofski fakulteti vzgojil vrsto umetnostnih zgodovi-
narjev, ki so mu sledili in ga nasledili pri konservatorskem delu v spomeniški 
službi, pri raziskovalnem delu tako na terenu kot tudi v okviru Sekcije za zgo-
dovino umetnosti pri Inštitutu za zgodovino Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti1 ter pri izobraževalnem delu na ljubljanski univerzi. Težko si je pred-
stavljati, da je vse to delo opravil en sam človek. Pa vendar ga je in ne le tega: 
ni skrbel le za strokovne in znanstvene objave svojih izsledkov, temveč tudi za 
popularizacijo stroke s predavanji in objavami v dnevnem časopisju; dolga leta 
je urejal revijo Dom in svet ter bil daljše obdobje urednik ali sourednik Kronike 
slovenskih mest in Zbornika za umetnostno zgodovino, osrednjega glasila Slo-
venskega umetnostnozgodovinskega društva, katerega aktiven član je bil vse od 
ustanovitve dalje. V svojem bogatem življenju je bil France Stelè sooblikovalec 
mnogih ključnih mejnikov kulturnega, akademskega in znanstvenega življenja 
našega naroda:

• od februarja 1920 do februarja 1943 (le z eno prekinitvijo od junija 1928 do 
oktobra 1929) je aktivno sodeloval pri delovanju 18. septembra 1918 ustanovljene-
ga Društva Narodna galerija, v katerem si je vseskozi prizadeval ustvariti primer-
ne pogoje za delovanje in razvoj osrednjega slovenskega umetnostnega muzeja;

1 Predhodnica 28. novembra 1972 ustanovljenega Umetnostnozgodovinskega inštituta Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti ter 25. marca 1975 preimenovanega v Umetnostnozgodovinski in
štitut Franceta Steleta, ki od leta 1981 deluje v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 

Dr. France Stelè in Društvo Narodna galerija
Iz arhiva Narodne galerije
 

mojca jenko
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• zavzemal se je za ustanovitev stolice za umetnostno zgodovino na 23. julija 
1919 ustanovljeni ljubljanski univerzi;2

• sodeloval je pri idejni zasnovi in delovanju 26. februarja 1921 ustanovljenega 
Umetnostno-zgodovinskega društva;3

• od leta 1925 dalje pa je posredno v okviru Društva Narodna galerija sodelo-
val pri prizadevanjih za ustanovitev slovenske Akademije znanosti in umetnosti.4

Emilijanu Cevcu (1920−2006) je ob 70. življenjskem jubileju Franceta Steleta 
pripadla čast in odgovorna naloga sestaviti strokovno biografijo svojega učitelja, 
ki je bila leta 1959 objavljena kot uvodnik jubilejnega Zbornika za umetnostno 
zgodovino z naslovom Laureae F. Stelè septuagenario oblatae,5 s katerim so se ju-
bilantu poklonili domači in tuji kolegi. Cevc je zapisal, da se je Stelè po končani 
gimnaziji v Kranju leta 1907 vpisal na dunajsko univerzo, in sicer na študij slo-
vanske filologije in zgodovine. Leta 1909 se je posvetil pomožnim zgodovinskim 
vedam in umetnostni zgodovini kot izredni član Inštituta za avstrijsko zgodovin-
sko raziskovanje (Institut für österreichische Geschichtsforschung). Njegovi uni-
verzitetni učitelji so bili Franz Wickhoff (1853−1909), Maks Dvořák (1874−1921) 
in Julius Schlosser (1866−1938). V Cevčevem članku preberemo: »Leta 1911 je 
dokončal študij in se kvalificiral za arhivsko, bibliotečno, muzejsko in spome-
niško službo.«6 Stelè je nadaljeval podiplomski študij na dunajski univerzi in že 
naslednje leto z disertacijo Gotsko stensko slikarstvo na Kranjskem dosegel naziv 
»doktor filozofije«. Isto leto je postal praktikant pri dunajski Centralni komisi-
ji za varstvo spomenikov, leto zatem pa je bil premeščen v Ljubljano kot deželni 
konservator za Kranjsko. Njegovo strokovno delo je prekinila velika vojna: vpo-
klican je bil v vojsko. Že septembra 1914 je bil zajet v Galiciji; nadaljnja vojna leta 
je preživel v ruskem ujetništvu v Sibiriji, od koder se je prek Vladivostoka, Japon-
ske, Združenih držav Amerike (San Diego, Washington), Bresta, Pariza in Pra-
ge vrnil domov šele 1919. leta. Po povratku je spet zasedel mesto konservatorja, 
njegov delokrog pa se je zdaj regionalno razširil na celotno slovensko ozemlje v 
mejah na novo ustanovljene jugoslovanske države. Cevc je v nadaljevanju zapisal: 

2 Delovati je začela z akademskim letom 1920/21.

3 Predhodnik današnjega Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva.

4 Predhodnica današnje Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) je bila ustanovljena 
12. novembra 1938.

5 Emilijan Cevc, France Stelè – umetnostni zgodovinar, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. s. 
V/VI, 1959, pp. 5−19.

6 Cevc 1959, cit. n. 5, p. 7.
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1. Dr. France Stelè (foto: Matej Sternen, pred 1930). Ljubljana, Narodna galerija, fototeka,  
inv. št. 3690 
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»Prav v tem času se je na Univerzi v Ljubljani oblikovala umetnostnozgodovin-
ska katedra, ki je začela postavljati trdne temelje slovenskemu umetnostno zgo-
dovinskemu raziskovanju. Novoustanovljeno Umetnostno-zgodovinsko društvo 
je skušalo mlado prizadevanje slovenske umetnostne zgodovine zasidrati med 
ljudstvom in njegov organ, Zbornik za umetnostno zgodovino, je nudil možnost 
za publiciranje znanstvenih izsledkov. Vedno bolj je zorela tudi misel na uresni-
čevanje slovenske historično pogojene Narodne galerije.«7 Avtor članka je v na-
daljevanju podrobno popisal Steletovo strokovno življenjsko pot, nas pa v priču-
jočem prispevku zanima zgolj Steletovo ožje zanimanje za Narodno galerijo in 
muzejsko dejavnost. Cevc navaja, kako pomembno je bilo Steletovo sodelovanje 
pri pripravah na Zgodovinsko razstavo slovenskega slikarstva,8 »ki sta jo kot pred-
pripravo na reorganizacijo Narodne galerije9 pobudila vodja osrednjih umetno-
stnih ustanov, univerzitetnega seminarja in Spomeniškega urada«,10 in da je to 
delo predstavljalo enega od temeljev za nastanek Steletovega Orisa.11 Nekaj pred 
koncem članka je Cevc še zapisal: »Prenekatera dr. Steletova ura je bila posvečena 
tudi Narodni galeriji, ustanovi, ki je bila poleg Univerze, Akademije znanosti in 
Akademije za upodabljajočo umetnost v prvem kulturnem programu slovenske 
moderne generacije pred prvo vojno. Številni članki, vodiči ter katalogi so izšli 
izpod dr. Steletovega peresa […]. Tako Narodni kot Moderni galeriji je uspešen 
svetovalec in sodelavec.«12

Isti avtor je leta 1966 o Francetu Steletu pripravil leksikografsko geslo za Enci-
klopedijo likovnih umjetnosti.13 Ponovil je vrsto dejstev, objavljenih v že navedenem 
uvodnem članku jubilejnega Zbornika, in dodal, da si je Stelè vedno prizadeval za 
dvig slovenske kulture, saj se je že kot študent boril za slovensko univerzo, »aktiv-
no pa je sodeloval pri organiziranju Narodne galerije v Ljubljani in Umetnostno-
zgodovinskega društva za Slovenijo«.14

7 Cevc 1959, cit. n. 5, p. 9.

8 Katalog zgodovinske razstave slovenskega slikarstva, Ljubljana 1922.

9 V originalnem besedilu zmotno zapisano »Moderna galerija«, ki je bila ustanovljena šele po dru
gi svetovni vojni (op. avtorice).

10 Cevc 1959, cit. n. 5, p. 10.

11 France Stelè, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih. Kulturnozgodovinski poskus, Ljubljana 
1924.

12 Cevc 1959, cit. n. 5, p. 18.

13 Emilijan Cevc, s. v. Stelè, France, Enciklopedija likovnih umjetnosti, 4, Zagreb 1966, pp. 323−324.

14 Cevc 1966, cit. n. 13, p. 323.
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Istega leta je ob Steletovi osemdesetletnici v Sintezi izšel jubilantu posvečen 
članek izpod peresa Luca Menašeja (1925‒2002).15 Avtor je sistematično predsta-
vil Steletovo strokovno življenjsko pot. Med poudarki, ki zadevajo Steletove aktiv-
nosti v povezavi z Društvom Narodna galerija, je navedeno naslednje: »1922 […] z 
Iz. Cankarjem pobudita razstavo in priredita Katalog zgodovinske razstave sloven-
skega slikarstva«;16 v nadaljnjem kronološkem pregledu je Menaše posebno mesto 
dodelil tudi v letu 1933 izšlemu vodniku Narodna galerija. Kratka zgodovina NG 
in navodila za ogled razstave.17

Emilijan Cevc je o Francetu Steletu prispeval obširnejše geslo tudi za 11. zvezek 
Slovenskega biografskega leksikona.18 V njem najdemo nekaj dodatnih informacij, in 
sicer da je Stelè na dunajski univerzi poslušal tudi predavanja Josefa Strzygowskega 
(1862−1941). Cevc je proti koncu gesla navedel Steletovo članstvo v domačih, tujih 
in mednarodnih društvih in združenjih; tu med drugim zasledimo, da je bil od leta 
1936 član Mednarodne zveze muzejev19 ter da je bil častni član muzejskih društev 
Celje, Maribor in Ptuj.20 Avtor je v nadaljevanju še zapisal, da je bil Stelè »odličen 
pedagog in vedno nesebičen vodnik, ki je vzgojil vso mlajšo generacijo slovenskih 
umetnostnih zgodovinarjev in s svojim predhodnikom na univerzitetni stolici dr. 
Izidorjem Cankarjem utemeljil pravo ljubljansko umetnostnozgodovinsko šolo, ki 
ji segajo korenine do odlične Dvořakove dunajske stolice, s posebno ljubeznijo pa 
da Stelè navaja svoje učence v raziskovanje domače umetnostne preteklosti«. Pro-
ti koncu gesla še preberemo: »Kot izkušen svetovalec in organizator stoji vedno ob 
strani muzejskim ustanovam, zlasti Narodni galeriji in Moderni galeriji, sloven-
skemu republiškemu (Ljubljana) in Jugoslovanskemu inštitutu za varstvo kultur-
nih spomenikov (Beograd).«21

15 Luc Menaše, Osemdeset let profesorja dr. Steleta (in slovenske umetnostne zgodovine), Sinteza, 
I/4, 1966, pp. 85−88.

16 Menaše 1966, cit. n. 15, p. 85.

17 Menaše 1966, cit. n. 15, p. 85. V Umetnostnozgodovinski bibliografiji dr. Franceta Steleta do 
konca 1958, ki so jo sestavili Vera Baloh, Majda Frelih, Romana Geiger, Melita Pivec  Stelè in France 
Stelè ml. ter je bila objavljena v Steletovem jubilejnem zborniku (Zbornik za umetnostno zgodovino, 
n. s. V/VI, 1959, pp. 20−40), je ta bibliografska enota navedena pod tekočo številko 294. Bibliografija 
od leta 1959 dalje je objavljena v reviji Sinteza (I/4, 1966, p. 86).

18 Emilijan Cevc, s. v. Stelè, France, Slovenski biografski leksikon, III/11, Ljubljana 1971, pp. 
465−468.

19 ICOM (op. avtorice prispevka).

20 Cevc 1971, cit. n. 18, p. 465.

21 Cevc 1971, cit. n. 18, p. 467.
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Isti avtor je o svojem učitelju in vzorniku Francetu Steletu prispeval geslo za 12. 
zvezek Enciklopedije Slovenije.22 Že znanim dejstvom je Cevc dodal informacijo, 
da je Stelè »kot konservator deloval v cistercijanskih samostanih v Kostanjevici na 
Krki in v Stični ter v dominikanskem samostanu na Ptuju, kjer je tudi podprl ak-
cijo za ureditev muzeja, […]«.23

In kaj nam torej literatura pove o naslovni temi? Bore malo oziroma le nekaj 
zelo posplošenih informacij o Francetu Steletu kot zvestem spremljevalcu Na-
rodne galerije in njenem svetovalcu, o njegovem sodelovanju pri pripravi Zgodo-
vinske razstave slovenskega slikarstva (1922) in njenega kataloga ter pri pripra-
vi drobne knjižice – vodnika − s predstavitvijo zgodovinskega razvoja in zbirke 
Narodne galerije (1933).24 Glede preostale muzejske dejavnosti pa smo izvedeli, 
da je bil Stelè od leta 1936 član ICOM-a ter častni član domačih lokalnih muzej-
skih društev v Celju, Mariboru in na Ptuju, kjer je tudi podprl prizadevanja za 
ustanovitev muzeja. V bibliografiji, ki sledi Cevčevemu biografskemu prispevku 
v Steletu posvečenem jubilejnem Zborniku za umetnostno zgodovino iz leta 1959, 
je navedeno nekaj člankov o razstavah Narodne galerije v Ljubljani, o ljubljanskih 
muzejskih razmerah25 in o odprtju stalne razstave združenih likovnih zbirk v 
Narodni galeriji leta 1933, dalje prispevek o Vodniku po zbirkah Narodnega mu-
zeja v Ljubljani26 ter poročila o vodniku po ptujskem muzeju in stavbnih ostan-
kih rimskega mesta,27 o reševanju prostorske stiske Mestnega muzeja v Celju28 
in o odprtju Muzeja kneza Pavla v Beogradu.29

 

22 Emilijan Cevc, s. v. Stelè, France, Enciklopedija Slovenije, 12, Ljubljana 1998, pp. 308−309.

23 Cevc 1998, cit. n. 22, p. 308.

24 France Stelè, Narodna galerija. Kratka zgodovina NG in navodilo za ogled razstave, Ljubljana 1933.

25 France Stelè, Ljubljanske muzejske razmere in akcija za Narodno galerijo, Slovenec, LVI/1, 1928, p. 9.

26 France Stelè, Likovna umetnost v Sloveniji, in: Vodnik po zbirki Narodnega muzeja v Ljubljani. 
Kulturnozgodovinski del, Ljubljana 1931, pp. 93−117.

27 France Stelè, M. Abramić: Poetovio. Vodnik po muzeju in stavbnih ostankih rimskega mesta, 
[...], Časopis za zgodovino in narodopisje, XXI, 1926, pp. 148‒150.

28 France Stelè, Celjski mestni muzej, Slovenec, LXIV/171, 1936, p. 3.

29 France Stelè, Muzej Kneza Pavla v Beogradu, Slovenec, LXIV/15, 1936, p. 3.
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*

Pa je v več kot dvajsetih letih tesne povezanosti z Društvom Narodna galeri-
ja France Stelè res sodeloval zgolj pri pripravi ene razstave, vključno z razstavnim 
katalogom, in enega vodnika? Gradivo predvojnega arhiva Narodne galerije, torej 
iz časa, ko je naš osrednji umetnostni muzej deloval še kot društvo, nam poroča 
drugače. Ob sistematičnem pregledu naletimo na vrsto Steletovih zadolžitev in ak-
tivnosti; včasih je Stelè deloval bolj iz ozadja, spet drugič se je izpostavil.

V času ustanovitve Društva Narodna galerija, formalno še pred koncem prve 
svetovne vojne, Franceta Steleta ni bilo v Ljubljani. Iz ruskega ujetništva se je vr-
nil šele leta 1919.

Že na prvem rednem občnem zboru, ki se je odvijal 19. februarja 1919, pa je bil 
izvoljen za odbornika »vladni referent za varstvo spomenikov dr. France Stelè«.30 
Očitno je bil v tem mandatnem obdobju predvsem opazovalec, saj njegovega ime-
na ne zasledimo v nobenem društvenem delovnem telesu.

Tudi dobro leto pozneje, na drugem rednem občnem zboru, je bil Stelè izvo-
ljen za odbornika, pa ne le to, prevzel je funkcijo varuha zbirke.31 Zapisnik četrte 
seje tega mandata nam dalje poroča o ustanovitvi »komisije za opremo dveh sob 
NG za starejše slike«, torej delovnega telesa, ki je imelo nalogo izbrati primerne 
umetnine za razširitev obstoječe galerijske stalne razstave v Kresiji; ob Steletu so 
bili v to komisijo imenovani še predsednik društva Ivan Zorman (1889−1969), 
slikarja Ivan Vavpotič (1877−1943) in Matej Sternen (1870−1949) ter Fran Vesel 
(1884−1944).32 Na peti seji istega mandata so odborniki sklenili, da bodo izdali 
katalog Narodne galerije; v odsek za njegovo pripravo France Stelè ni bil imeno-
van.33 Na osmi seji istega mandata so razpravljali o potrebi po izvedbi ciklusa pre-
davanj; v ta namen so ustanovili odsek in vanj poleg Antona Lajovica (1878−1960), 
Ivana Vavpotiča, Izidorja Cankarja (1886−1958) in Frana Kobala (1881−1937) ime-

30 Arhiv Narodne galerije (Arhiv NG), Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej 1918‒1921, Zapis
nik 1. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (19. 2. 1919).

31 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej 1918‒1921, Zapisnik 2. rednega občnega 
zbora Društva Narodna galerija (1. 4. 1921).

32 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 4. 
odborove seje Društva Narodna galerija (8. 6. 1921), p. 4.

33 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 5. 
odborove seje Društva Narodna galerija (17. 6. 1921), p. 5. Katalog Narodne galerije, ki ima obliko 
mape 27 reprodukcij s spremnim besedilom Izidorja Cankarja, so pozneje naslovili Slovenska mo-
derna umetnost, I. Slikarstvo; izšel je leta 1922 kot prva publikacija v založbi Narodne galerije.
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novali tudi Franceta Steleta.34 Zapisnik devete odborove seje nam prinaša na-
slednjo informacijo: »Odbornik Stelè poroča, da je govoril z ravnateljem držav-
ne galerije na Dunaju, ki je pripravljen odstopiti 11 slovenskih del, ki so tam, za 
400.000‒500.000 u. a. K. Z ozirom na to se sklene, da se ponudi po dr. Steletu 
državni galeriji 400.000 K.«35 Na isti seji so odborniki ugotovili, da Fran Vesel, 
ki mu je bil zaupan nadzor nad fotografiranjem umetnin za t. i. katalog Narodne 
galerije, ne bo pravočasno opravil svojega dela. Zato so k sodelovanju pritegni-
li Steleta: najprej so mu naložili, da nabavi fotografske plošče,36 zapisnik desete 
odborove seje pa nam poroča, da sta fotografiranje za katalog prevzela Stelè in 
Sternen, medtem ko je aparat posodila Ivana Kobilca (1861‒1926), tedaj tudi od-
bornica Društva Narodna galerija.37

29. aprila 1922 se je odvijal tretji redni občni zbor Društva Narodna galerija, na 
katerem je bil France Stelè ponovno izvoljen za člana odbora.38 Na prvi odborovi 
seji novega mandata je Cankar predlagal, »naj Galerija naprosi arh. Plečnika, da 
vstopi v njeno umetniško komisijo«, kar so odborniki soglasno sprejeli, Steletu pa 
zaupali, da se o tem pogovori z Jožetom Plečnikom (1972‒1957).39 Na tretji odbo-
rovi seji tekočega mandata so sklenili, da se delu odseka za pripravo t. i. Historič-
ne razstave40 pridružita še France Stelè in Ante Gaber (1886−1954).41 V zapisniku 
četrte odborove seje preberemo poročilo o Historični oz. Zgodovinski razstavi slo-
venskega slikarstva, ki je bila na ogled od 3. do 25. septembra 1922 v Srednji tehnič-
ni šoli v Ljubljani: Izidor Cankar in France Stelè sta sestavila katalog, tako onadva 

34 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. 
odborove seje Društva Narodna galerija (29. 10. 1921), p. 9.

35 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 9. 
odborove seje Društva Narodna galerija (7. 1. 1922), p. 10.

36 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 9. 
odborove seje Društva Narodna galerija (7. 1. 1922), p. 9.

37 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 10. 
odborove seje Društva Narodna galerija (?. 1. 1922), p. 11.

38 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 3. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (29. 4. 1922), p. 24.

39 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 1. 
odborove seje Društva Narodna galerija (2. 5. 1922), p. 27.

40 Odsek za pripravo Historične razstave so ustanovili 17. 9. 1921 na sedmi odborovi seji Društva 
Narodna galerija tretjega mandatnega obdobja in vanj imenovali Ivana Franketa, Riharda Jakopiča, 
Mateja Sternena, Frana Kobala, Frana Vesela, Viktorja Stesko, Ivana Zormana in Izidorja Cankarja.

41 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 3. 
odborove seje Društva Narodna galerija (6. 7. 1922), p. 30.
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kot Viktor Steska (1868−1946) so imeli številna vodstva po razstavi, France Stelè 
je vsa razstavljena dela fotografiral.42

France Stelè je bil 9. maja 1923, na četrtem rednem občnem zboru Društva 
Narodna galerija, ponovno izvoljen za člana odbora.43 V tem mandatu se je od-
borovih sej udeleževal redko, Narodni galeriji pa je pomagal predvsem v funk-
ciji konservatorja. Zapisnik šeste odborove seje tega mandata poroča, da so bili 
predsednik Zorman, tajnik Cankar in Stelè pri Karlu Strahlu (1850‒1929) v Stari 
Loki. V nadaljevanju preberemo: »Strahl je obljubil dati v svojo oporoko, da ima 
država ali Galerija predkupno pravico do njegovih umetnin, da bo ceno določila 
komisija, obstoječa iz zastopnika Galerije, njegovih dedičev in tretjega, ki ga ta 
dva izbereta.«44 Na osmi odborovi seji pa je Stelè prisotne seznanil, »da je veli-
ki župan Šporn45 pripravljen izročiti nekatere slike, ki so last pokr. vlade, Naro-
dni galeriji«.46

Tudi na petem rednem občnem zboru Društva Narodna galerija, ki se je od-
vijal 1. julija 1924, je bil France Stelè znova izvoljen za odbornika.47 Tudi v tem 
obdobju je bil redko prisoten na sejah. Na osmi seji je odbor sklenil, da bo Na-
rodna galerija pripravila razstavo slovenskega portreta; v pripravljalni odbor so 
bili imenovani Ivan Zorman kot predsednik, Ivan Franke (1841‒1927), France 
Stelè, France Mesesnel (1894−1945), Viktor Steska in Matej Sternen.48 V zapi-
sniku enajste seje pa preberemo, da so po Razstavi poljske grafike, ki si jo je bilo 
moč ogledati kot VIII. razstavo Narodne galerije v Jakopičevem paviljonu med 

42 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 4. 
odborove seje Društva Narodna galerija (29. 9. 1922), p. 31.

43 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 4. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (9. 5. 1923), p. 48.

44 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 6. 
odborove seje Društva Narodna galerija (23. 10. 1923), p. 62.

45 Pravnik Teodor Šporn (1879−1953) je poklicno deloval kot visok državni uradnik: v času avstro
ogrske monarhije je služboval v Dalmaciji (Zadar, Benkovac, Split). Leta 1918 je prišel v Ljubljano k 
Narodni vladi SHS in bil kot svetnik Deželne vlade za Slovenijo pred koroškim plebiscitom poslan v 
Velikovec; 6. decembra 1923 je bil imenovan za velikega župana ljubljanske oblasti, 5. junija 1924 pa 
se je upokojil. (Za nesebično pomoč pri iskanju podatkov o Teodorju Špornu se iskreno zahvaljujem 
zgodovinarju Janezu Stergarju.)

46 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. 
odborove seje Društva Narodna galerija (22. 2. 1924), p. 70.

47 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 5. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (1. 7. 1924), p. 78.

48 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. 
odborove seje Društva Narodna galerija (8. 6. 1925), p. 88.



256

MOJCA JENKO

15. novembrom in 8. decembrom 1925, napovedana Steletova in Mesesnelova 
vodstva.49

Za 12. decembra 1925 so sklicali šesti redni občni zbor Društva Narodna gale-
rija in na njem je bil France Stelè ponovno izvoljen za člana odbora.50 Ker so od-
borniki v preteklem mandatnem obdobju pridobili za galerijo prepotrebne prosto-
re v Narodnem domu v Ljubljani, je bil zdaj fokus delovanja usmerjen v adaptacijo 
prostorov in pridobivanje umetnin za stalno zbirko. Na prvi odborovi seji, ki se je 
odvijala 12. januarja 1926, je France Stelè poročal o terenskih ogledih umetnin, in 
sicer na Dunaju, v Betnavi, Hočah in Gradcu. V zapisniku preberemo: 

Fr. Stelè poroča o umetninah, katere je ogledal ob priliki svojega potova
nja na Dunaj in v Gradec. V dun.[ajski] akad.[emijski] galeriji visi Kavči
čev Fokijon (ca. 2000 x 1700 mm); ravn.[atelj] Egenberger bi ga odstopil 
za ceno 12000 din. Korespondenco prevzame dr. Stelè. Dalje je odkril v 
depoju drž.[avnega] muzeja 2 tabli s krilnega oltarja v Kranju v velikosti 
1700 x 900 mm. Predstavljajo martirij kranjskih patronov in so nastale 
ok. 1490. L. 1886 so jih prodali Kranjčani dvoru za 80 gld. Zaenkrat niso 
na prodaj. ‒ Tominčev Damski portret v graškem salonu ’Styl‘ je napro
daj za ceno 10.000 din. Pri Breyerju v Gradcu je Kavčičeva ’Bakhkant
ka‘; na prodaj je šele po smrti sedanje lastnice. Dr. Stelè je obiskal tudi 
marib.[orskega] škofa, ki je pripravljen odstopiti slike v gradu Betnava 
Nar.[odni] gal.[eriji]. Dr. Stelè je slike ogledal in izbral ’Obglavljenje sv. 
Pavla‘, ki spominja na Caravaggia. Škof jo bo po ureditvi formalnosti iz
ročil N. G. ‒ V Hočah se nahaja Madona z detetom, ki ima podpis C da 
T da F 1492. Napis najbrže ni pristen. Sliko je prinesla družina Pallavi
cini v Haus am Pachern. Župnik jo je že večkrat hotel prodati na Dunaj. 
Kupovala jo je lj.[ubljanska] trgovska zbornica. Dr. Stelè je nesel foto  
gr.[afijo] Eigenbergerju, ki jo je cenil maksim.[alno] 9000 šilingov. Za 
naše razmere je vredna največ 40.000 din. Dekan bi jo dal na obroke. ‒ 
Pri Maloti na Dunaju so 3 slike ge. Herrmanstahl: otrok, slikaričin brat 
(najboljša) in gorenjski kmet.51

49 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 11. 
odborove seje Društva Narodna galerija (23. 11. 1925), p. 91.

50 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 6. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (12. 12. 1925), tiskan zapisnik nalepljen na p. 93.

51 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 2. 
[sic! – pravilno 1.] odborove seje (12. 1. 1926), zapisnik nalepljen na str. 96. Za Fokiona z ženo in bo-
gato Jonko: ta Kavčičeva slika ni bila nikoli odkupljena, ampak si jo je Narodna galerija leta 1933 dol
goročno izposodila in je last Akademie der bildenden Künste na Dunaju. ‒ Za Damski portret Jožefa 
Tominca: domnevno gre za Damo s kamelijo, ki jo je v graškem Kunstsalonu Stil Narodna galerija 
kupila leta 1928 in danes nosi inventarno številko NG S 467. ‒ Za Obglavljenje sv. Pavla (danes je v 
mariborski škofijski palači): po ugotovitvah Tine Košak slika izvira iz zbirke grofov Brandis v dvor
cu Betnava (prispevek o betnavski slikarski zbirki je v pripravi). ‒ Za Madono z detetom iz Hoč: Leta 
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Čez leto dni nas zapisnik desete odborove seje seznanja, da so se odborniki že te-
daj zelo dobro zavedali pomena prisotnosti v medijih, saj v njem preberemo: »Za 
dopisovanje v časopisih v propagandne namene se obvežejo: Stelè, Regali, Mese-
snel, Mal, Cankar, Zorman. Članki naj se izročijo predsedniku (vsako soboto po 
eden).«52 Na trinajsti odborovi seji istega mandatnega obdobja so ustanovili »od-
sek, ki naj izdela seznam onih slik, ki so v cerkveni ali zasebni lasti, a bi jih NG 
morala pridobiti«, v katerega so bili poleg Steleta imenovani še Sternen, Zorman, 
Steska in Mesesnel.53

Na naslednjem občnem zboru je bil France Stelè ponovno izvoljen za člana od-
bora Društva Narodna galerija.54 − Na peti odborovi seji je bil med drugim ustano-
vljen tudi »Odsek za propagando in fond«, delovno telo, v katero so bili imenova-
ni Izidor Cankar kot predsednik, Josip Regali kot podpredsednik ter člana France 
Stelè in Fran Vesel.55 Odsek je skrbel, da se je slišalo in bralo o dejavnostih Društva 
Narodna galerija, ter bedel nad smotrnim gospodarjenjem s finančnimi sredstvi, 
ki so se stekala v društveno blagajno za ureditev sodobne galerije. Bližal se je čas, 
ko je bilo treba začeti intenzivno misliti na realizacijo postavitve reprezentančne 
stalne razstave. Zato je bilo na sedmi odborovi seji tega mandata ustanovljeno po-
sebno delovno telo »Odsek za umetnostno zbirko […], ki bo prevzemal dela NM 
in Knezoškofijske zbirke«; ta občutljiva naloga je bila zaupana Izidorju Cankarju, 
Francetu Steletu, Josipu Malu (1884−1978), Viktorju Steski, Mateju Sternenu, Ri-
hardu Jakopiču (1869−1943) in Jožetu Plečniku.56 Na isti seji je Cankar kot vodja t. i. 

1926 je bilo 40.000 jugoslovanskih dinarjev vrednih 5.024 avstrijskih šilingov; Stelè je torej tedaj 
sliko ovrednotil le za dobro polovico ocenjene vrednosti. ‒ Cf. http://www.historicalstatistics.org/
Currencycorverter.html (21. 9. 2016); sliko je 28. 3. 1926 kupil Narodni muzej v Ljubljani, leta 1934 
pa jo je prevzela Narodna galerija in jo vključila v stalno razstavo združenih zbirk (zdaj nosi inven
tarno številko NG S 1294).

52 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 10. 
odborove seje Društva Narodna galerija (20. 1. 1927). Dolgoletni predsednik Društva Narodna gale
rija, in sicer od ustanovitve (18. 9. 1918) do konca devetega društvenega poslovnega obdobja (12. 10. 
1929), je bil Ivan Zorman. ‒ Cf. Mojca Jenko – Marta Kovač – Mojca Šter Jenko, Upravna telesa 
Narodne galerije 1918−1998, Osemdeset let Narodne galerije (ed. Ferdinand Šerbelj), Ljubljana 1998, 
pp. 91−95.

53 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 13. 
odborove seje Društva Narodna galerija (15. 3. 1927), p. 110.

54 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 7. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (26. 3. 1927), p. 112.

55 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 5. 
odborove seje Društva Narodna galerija (1. 7. 1927), p. 121.

56 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 7. 
odborove seje Društva Narodna galerija (24. 2. 1928), p. 127. ‒ Cf. Arhiv NG, Narodna galerija, Za
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stavbnega odseka, ki je skrbel za adaptacijo Narodni galeriji odstopljenih prostorov 
v Narodnem domu, poročal, da načrtov za prezidavo še vedno ni57 in da bo treba 
poiskati novega arhitekta, ki se bo dela lotil takoj; izoblikovali so sklep, da se po-
gajajo »s Plečnikovim inženirjem Suhadolcem,58 posredovanje prevzame Stelè«.59 
Odborove seje so si tedaj sledile zelo na gosto. Dva tedna pozneje, na osmi seji, je 
izbruhnila problematika prepočasnih priprav na adaptacijo galerijskih prostorov 
v Narodnem domu. Stelè je zaradi pomanjkanja časa za to sejo napisal pismo, ki 
ga je prebral Josip Mal; v njem je odločno zahteval reorganizacijo delovanja in po-
slovanja Društva.60 Na deveti seji teden dni pozneje so odborniki mnogo časa po-
svetili razpravi o reorganizaciji finančnega poslovanja. Med drugim so ugotovili, 
da potrebujejo društveni poslovnik; pripravo tega dokumenta so zaupali tajniku 
Francetu Mesesnelu, Francetu Steletu in Viktorju Zalarju (1882−1840).61 Tudi na 
naslednjih odborovih sejah so se odborniki ukvarjali predvsem z usklajevanjem 
različnih pogledov na adaptacijo galerijskih prostorov in uvajanjem preglednosti 
materialnega gospodarjenja. Pri vseh teh razpravah je aktivno sodeloval tudi Fran-
ce Stelè.62 Žal se zadeva ni dobro iztekla, saj je Cankar zaradi nesoglasij odstopil 
pa tudi Suhadolc ni bil več pripravljen sodelovati. V zapisniku trinajste odborove 

pisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. rednega občnega zbora Društva Na
rodna galerija (2. 6. 1928), p. 152.

57 Po osnutku načrta Ivana Zormana naj bi jih izrisal arhitekt Vladimir Šubic, tudi odbornik Dru
štva Narodna galerija. Člani odbora so Šubica prosili, da izdela načrte za najnujnejše prezidave in 
pripravi stroškovnik izvedbe, že novembra 1926, torej že v predhodnem mandatnem obdobju. ‒ Cf. 
Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 7. odbo
rove seje Društva Narodna galerija (11. 11. 1926), p. 104.

58 Gradbeni inženir Anton Suhadolc (1897−1983) je med letoma 1924 in 1941 tesno sodeloval z Jo
žetom Plečnikom in celostno nadziral gradnjo številnih arhitektovih projektov v Ljubljani (prizidek 
Plečnikove hiše na Karunovi ulici, cerkev sv. Frančiška v Šiški, Orlovski stadion, Baragovo semenišče, 
prizidek uršulinske gimnazije). Pridobil je tudi dovoljenje za samostojno projektiranje; po njegovih 
načrtih je bilo zgrajenih nekaj stanovanjskih objektov: v Ljubljani Čečeva vila (Gruberjevo nabrež
je 6), vili na Finžgarjevi 12 in na Mirju 19, Vajeniški dom na Kersnikovi 4 in hiša na Trubarjevi 27, 
v Gornji Radgoni pa so po njegovih načrtih zgradili Breznikovo vilo. (Na tem mestu se za prijazno 
posredovane podatke iskreno zahvaljujem arhitektu Matiju Suhadolcu, sinu Antona Suhadolca).

59 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 7. 
odborove seje Društva Narodna galerija (24. 2. 1928), pp. 130‒131.

60 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. 
odborove seje Društva Narodna galerija (9. 3. 1928), p. 132 + dodan vlepljen list.

61 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 9. 
odborove seje Društva Narodna galerija (16. 3. 1928), pp. 134‒135.

62 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisniki 10., 
11., 12. in 13. odborove seje Društva Narodna galerija (28. 3. 1928, 24. in 25. 4. 1928, 16. 5. 1928, 18. 
5. 1928), pp. 135‒147.
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seje med drugim preberemo, da Stelè »[…] Predlaga, naj odbor takoj vse pripravi za 
občni zbor, ki naj izbere novo odgovorno upravo in naj novi odbor deluje naprej«.63 
Na predzadnji odborovi seji tekočega mandata je Stelè reševal zagate, ki so nasta-
le okoli izplačila društvenega dolga predsedniku Ivanu Zormanu. Steletov predlog 
rešitve je odbor sprejel.64

Sledil je osmi redni občni zbor, in sicer 2. junija 1928, v odbor katerega pa 
France Stelè ni želel biti izvoljen. To je bil prelomni čas za Društvo Narodna ga-
lerija, ko je zaradi notranjih nesoglasij umetnostnozgodovinska stroka zapustila 
društvo65 – ne le Stelè, temveč tudi Viktor Steska, Izidor Cankar, France Mese-
snel in Josip Mal. Aktualni odborniki so se v tem mandatu ukvarjali predvsem z 
gradbeno problematiko v zvezi z adaptacijo in pripravo galeriji namenjenih pro-
storov v Narodnem domu. Na šestnajsti, predzadnji odborovi seji tega manda-
tnega obdobja je predsednik Društva Narodna galerija Ivan Zorman poročal, »da 
je oblastni komisar g. dr. Natlačen povabil odbornika dr. Lajovica na razgovor v 
zadevi prenosa muzejske zbirke umetnin v Narodno galerijo. […] Dobil je vtis, da 
bi se muzejsko zbirko pridobilo, če bi prišli v odbor NG gg. dr. Mal, dr. Stelè, dr. 
Regali, Sternen in dr. Lukman ter event. dr. Cankar, za mesto predsednika.«66 V 
nadaljevanju še preberemo, da aktualni odborniki sprva niso imenovali kandidata 
za mesto predsednika, saj so se zavedali, da bi bilo glede na razmere modro naj-
ti nevtralno osebo. Proti koncu zapisnika precej dolge seje je nazadnje le zapisan 
predlog članov odbora za prihodnji mandat, in sicer takole: »Odbor je za sledeče 
kandidate: za predsednika Birolla Gvidon ali dr. Windischer Fr. ali dr. Lukman; 
za odbornike pa: Pretnar, Vesel, Šubic, Kos, Leskovic.« Takoj temu zapisu sledi 
pripomba, da »ga. Leskovic izjavi, da želi, da se je ne kandidira v odbor, istotako 
se izjavita Kos in Zalar«.67

63 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 13. 
odborove seje Društva Narodna galerija (18. 5. 1928), p. 146.

64 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 14. 
odborove seje Društva Narodna galerija (30. 5. 1928), p. 149.

65 Arhiv NG, Narodna galerija, Zapisniki odborovih sej in občnih zborov 1921‒1928, Zapisnik 8. 
rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (2. 6. 1928), p. 155.

66 Jurist dr. Ladislav Lajovic (1896‒1977) je bil odbornik Društva Narodna galerija šest zaporednih 
mandatov. Od začetka sedmega poslovnega leta 12. decembra 1925 do vključno dvanajstega poslov
nega leta, ki se je končalo 14. maja 1934, je prevzemal različne funkcije: v prvih dveh mandatih je bil 
preglednik računov, v naslednjem blagajnik in hkrati član gospodarskega odseka, nato član finanč
nopropagandnega odseka, v zadnjih dveh mandatih pa kot odbornik ni imel nobene dodatne zadol
žitve. ‒ Cf. Jenko – Kovač – Šter Jenko 1998, cit. n. 52, pp. 94‒97.

67 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 16. odborove seje Društva Narodna galerija (20. 9. 
1929).
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Na naslednjem občnem zboru 12. oktobra 1929 so se razmerja zopet obrnila 
v prid stroki, saj so bili med odbornike ponovno izvoljeni Izidor Cankar kot dru-
gi podpredsednik, France Stelè kot tajnik, med člani pa se je ponovno pojavil tudi 
Josip Mal.68 Na četrti odborovi seji v začetku leta 1930 je Stelè kot tajnik prebral 
dopis Škofjeloškega okrajnega sodišča, datiranega z 28. decembrom 1929, s kate-
rim je sodnija posredovala »prepis onega dela oporoke Karla Strahla, ki se tiče vo-
lila za Muzej in Galerijo ter komisije za odbiro del, sestave cenilcev in 25% popusta 
na cenilno vrednost«. V ta namen je odbor v »Izbirno komisijo« ob Josipu Malu, 
Niku Zupaniču (1890‒1986) in Ivanu Zormanu predlagal tudi Franceta Steleta.69 
Zapisnik enajste odborove seje nam dalje sporoča še o eni obveznosti, ki jo je Stelè 
prevzel v okviru dela v Društvu Narodna galerija, saj je bil poleg Izidorja Cankar-
ja, Josipa Mala, Josipa Regalija in Franceta Pretnarja imenovan v »Odsek za dovr-
šitev galerije«.70

France Stelè je bil ponovno izvoljen za člana odbora Društva Narodna galeri-
ja tudi za enajsto poslovno leto.71 Na tretji odborovi seji je Izidor Cankar povedal, 
da bo prenehal delati v Društvu, ker odpotuje; za svojega naslednika na tajniškem 
mestu je predlagal Steleta.72 Odborniki so se v tem mandatu intenzivno ukvar-
jali z združevanjem umetnostnih zbirk pod streho Narodne galerije,73 in sicer z 
namenom oblikovati čim bolj reprezentativno zbirko upodabljajoče umetnosti na 
Slovenskem. Na peti seji tega mandatnega obdobja je bil med drugim govor o pre-
nosu škofijske zbirke iz Narodnega muzeja in o Metzingerjevih slikah iz Goričan; 
ob slednjem je Stelè povedal, da je pogovor s škofom Gregorijem Rožmanom rodil 
naslednji rezultat: »Ker je iz stališča ohranjevanja starih spomenikov v Goričanah 
Metzingerjeva stropna slika bistveno vezana s stropom, ne more ostati strop brez 

68 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 9. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija 
(12. 10. 1929).

69 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 4. odborove seje Društva Narodna galerija (8. 1. 1930).

70 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 11. odborove seje Društva Narodna galerija (2. 10. 
1930).

71 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 10. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija 
(20. 12. 1930).

72 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 3. odborove seje Društva Narodna galerija (13. 3. 
1931).

73 »Inventar v Narodnem muzeju do 1918 in tisti, ki je bil kupljen po 1918 s sredstvi bivše Oblast
ne samouprave in kr.[aljeve] Banske uprave; inventar, nakupljen po 1918 s sredstvi drž.[avnega] mu
zejskega budžeta; zbirka Društva za krščansko umetnost; inventar Spomeniškega urada in škofijska 
zbirka.« ‒ Cf. Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnika 4. in 5. odborove seje Društva Narodna 
galerija (28. 5. 1931 in 19. 10. 1931).
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slike; zadostno nadomestilo bi bila kopija. Gre sedaj za to, da se preneso origina-
li iz Goričan v galerijsko zbirko le začasno in se na zahtevo, v slučaju generalnega 
popravila gradu n. pr., vrnejo in nameste zopet na svoja mesta, ali pa da postane 
NG lastnica originalov in da zanje kopije. ‒ Odbor naj se odloči za eno ali drugo 
rešitev, ker se škof strinja z obema.«74 V nadaljevanju seje je Stelè poročal, da se 
muzejski inventar75 še ni prenesel in da ravnatelj Mal želi, da predmeti ostanejo v 
muzeju še do konca novembra 1931.76

Na enajstem rednem občnem zboru Društva Narodna galerija so potrdili 
odbor v enaki sestavi, kot je deloval v predhodnem mandatnem obdobju, tako 
da je tudi France Stelè nadaljeval delo v funkciji tajnika.77 Odborniki pa si niso 
prizadevali le za združitev umetnostnih zbirk, temveč tudi za izpopolnjevanje 
lastnega galerijskega fonda. Na terenu so sledili kvalitetnim umetninam v zaseb-
ni in cerkveni lasti. Posamezni zasebniki so Društvu Narodna galerija umetni-
ne darovali, prodajali ali volili, z župnijskimi upravitelji in redovnimi dostojan-
stveniki so se člani Društva Narodna galerija pogajali za odstop, zamenjavo za 
kopijo, dolgoročno izposojo ali odkup posameznih likovnih del v cerkveni lasti. 
Zelo aktiven je bil t. i. Ureditveni odsek, ki ga je vodil Izidor Cankar. Že na prvi 
odborovi seji tega mandata je ponovno tekla razprava o Jelovškovi Sv. družini iz 
šempetrske cerkve v Ljubljani; galerija je bila zelo zainteresirana, da bi pridobi-
la original za razstavo, s škofijskim ordinariatom pa se je bilo še treba dogovo-
riti glede lastništva, restavriranja in kopije v zamenjavo. To občutljivo nalogo je 
prevzel France Stelè.78 Na drugi odborovi seji so odborniki zaupali Josipu Re-
galiju, Josipu Malu in Francetu Steletu, da si ogledajo slike na podstrešju fran-
čiškanskega samostana v Ljubljani.79 V zapisniku naslednje seje pa preberemo: 

74 Tri slike (Poveličanje sv. Frančiška Saleškega, Sv. Frančišek Saleški spoveduje plemiča, Sv. Fran-
čišek Saleški obhaja) je Narodna galerija prevzela za stalno razstavo združenih zbirk in pozneje po
skrbela, da so bili v škofijskem dvorcu v Goričanah izvirniki nadomeščeni s kopijami. Vsa tri Metzin
gerjeva dela so vključena v leta 2016 prenovljeno in razširjeno stalno razstavo Narodne galerije ter 
nosijo inventarne številke NG S 279, NG S 276 in NG S 274.

75 S tem je bil mišljen muzejski inventar Narodnega muzeja, ki je bil predviden za priključitev k 
združenim zbirkam v Narodni galeriji.

76 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 5. odborove seje Društva Narodna galerija (19. 10. 
1931).

77 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 11. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija 
(12. 2. 1932).

78 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 1. odborove seje Društva Narodna galerija (11. 3. 
1932). Dogovor je uspel; kopijo je izdelal Matej Sternen (cf. Arhiv NG, Zormanova zapuščina, 5. od
borova seja Društva Narodna galerija [10. 2. 1941]), izvirnik pa nosi inventarno številko NG S 118.

79 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 2. odborove seje Društva Narodna galerija (15. 4. 1932).
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»Dr. Stelè poroča, da so po ponudbi Belvedera sedaj na razpolago ta-le Kavčičeva 
dela: 1. zbirka risb v Akademiji likovnih umetnosti […]; 2. Salamonova sodba iz 
Belvedera; kompozicija Fokion pa ni v Gradcu, ampak v Direkciji državnih žele-
znic na Dunaju. Cena 5‒6 tisoč šilingov za Salamonovo sodbo ni velika.«80 Na 
novembrski seji istega mandata so odborniki naložili Cankarju oziroma Stele-
tu, da eden ali drugi, ko bo na Dunaju, naredi izbor Kavčičevih risb.81 Zapisnik 
desete odborove seje tega mandata nam poroča o naročilu Lajovicu, Steletu in 
Zormanu, naj ocenijo umetnine, pri čemer naj posebno pozornost posvetijo iz-
posojenim umetninam, in oceno predložijo zavarovalnici.82 Za 24. april 1933 
je bila sklicana seja Ureditvenega odseka. Glavna tema je bil nesporazum glede 
prenosa plastike iz Narodnega muzeja; Mal je pojasnil, da si ni mislil, da bo v 
galeriji kot del stalne zbirke razstavljena tudi plastika. Nazadnje so sklenili, da 
si »Stelè, Mal in Zorman še enkrat ogledajo za zbirko potrebne eksponate«.83 
V kronološkem pogledu je sledila seja Ureditvenega odseka, ki se je odvijala 1. 
maja 1933 in na kateri je France Stelè predlagal nakup gotskega kamnitega kipa 
iz začetka 15. stoletja iz okolice Šentvida pri Stični.84 7. junija 1933 so na seji 
Ureditvenega odseka odločili, da bo slavnostno odprtje združenih zbirk v Na-
rodni galeriji v četrtek, 22. junija 1933; sklenili so tudi, da izdajo mali Vodnik, 
za kar se je obvezal Stelè.85 V tem poslovnem obdobju je bilo sej odbora Dru-
štva Narodna galerija precej manj. V zapisniku predzadnje odborove seje, ki se 
je odvijala šele aprila 1934, preberemo, da so odborniki odobrili Hišni red, ki ga 
je sestavil France Stelè.86

 

80 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 3. odborove seje Društva Narodna galerija (9. 6. 1932). 
Za »zbirko risb«: mišljene so bile risbe Franca Kavčiča. Za »Salamonovo sodbo«: Salomonovo sodbo 
Franca Kavčiča je Narodna galerija pridobila šele leta 1956, in sicer kot dar Republike Avstrije, ter ji 
dodelila inventarno številko NG S 1486.

81 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 7. odborove seje Društva Narodna galerija (22. 11. 
1932).

82 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 10. odborove seje Društva Narodna galerija (4. 7. 
1933).

83 Arhiv NG, Seje ureditvenega odseka, Zapisnik seje Ureditvenega odseka Društva Narodna gale
rija (24. 4. 1933).

84 Arhiv NG, Seje ureditvenega odseka, Zapisnik seje Ureditvenega odseka Društva Narodna gale
rija (1. 5. 1933).

85 Arhiv NG, Seje ureditvenega odseka, Zapisnik seje Ureditvenega odseka Društva Narodna gale
rija (7. 6. 1933).

86 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 11. odborove seje Društva Narodna galerija (18. 4. 
1934).
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 Na dvanajstem rednem društvenem občnem zboru je bil Stelè ponovno izvoljen 
za odbornika oziroma natančneje za prvega podpredsednika.87 Arhiv trinajstega 
poslovnega obdobja (od 14. maja 1934 do 25. januarja 1936) je ohranjen le fragmen-
tarno. V le treh pomanjkljivo zabeleženih zapisih z odborovih sej Franceta Steleta 
ne zasledimo. Njegovo ime pa najdemo v zapisniku seje Urejevalnega odbora: 21. 
oktobra 1935 so se člani odbora dogovorili, da razstavijo Kavčičeve risbe,88 da bodo 
razstavo odprli 17. novembra in da bo imel govor France Stelè.89

Sledil je trinajsti redni občni zbor Društva Narodna galerija, na katerem je bil 
Stelè ponovno izvoljen v odbor; prevzel je tudi funkcijo namestnika blagajnika.90 
V zapisniku prve odborove seje beremo, da se Maksim Gaspari (1883‒1980) prito-
žuje, da Vesna v zbirki ni primerno zastopana; nato je prevzel besedo Stelè in po-
jasnil, »da niso le strokovni razlogi, ampak pomanjkanje prostora, da se galerijski 
program še ne more izgraditi; kadar bo historična zbirka, kamor spadajo tudi im-
presionisti, ločena od moderne zbirke z ostvaritvijo moderne galerije,91 bo mogel 
biti tudi Gaspari bolje zastopan v tej; pri obstoječem stanju bo pa moralo še kaj v 
magacin«.92 Na sedmi odborovi seji tekočega mandata je predsednik Fran Windi-
scher (1877‒1955) načel vprašanje namestitve umetnin, ki so jih v zadnjih mesecih 
kupili ali prejeli v dar; najbolj pereč problem je predstavljala uvrstitev novih got-
skih umetnin.93 Razvila se je zanimiva razprava:

Dr. Stelè misli, da bi bila najugodnejša rešitev tale: Soba tujcev naj se iz-
prazni, na isto mesto naj pride gotika. V zvezi z originali naj bi se tu na-
mestile še kopije in velike fotografije, ki so na razpolago in za katere je 
bil vnet tudi dr. I. Cankar. Tujci naj pa se nameste v Zormanovi sobi, ne-

87 Arhiv NG, Zapisnik 12. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija (14. 5. 1934).

88 Društvu Narodna galerija jih je daroval njegov predsednik Fran Windischer. ‒ Cf. Kronika : Na-
rodna galerija : Občni zbor 1936, Zbornik za umetnostno zgodovino, XIII, 1936, p. 116.

89 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Seje ureditvenega odseka in odseka za nabiranje umetnin, Za-
pisnik seje Urejevalnega odbora (21. 10. 1935).

90 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 13. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija 
(25. 1. 1936).

91 To je ena najzgodnejših omemb razdelitve umetnostnega fonda Društva Narodna galerija med 
Narodno in Moderno galerijo.

92 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 1. odborove seje Društva Narodna galerija (6. 2. 1936).

93 Fran Windischer je z lastnimi sredstvi kupil več umetnin in jih daroval Društvu Narodna galeri-
ja. V arhivu Narodne galerije (Darila umetnin 1922‒1946) so ohranjeni dokumenti iz let 1933–1939. 
Pred sedmo odborovo sejo štirinajstega mandatnega obdobja (20. 1. 1937) je Windischer Narodni 
galeriji daroval pet gotskih plastik, štiri baročne kipe in sedem oljnih slik sodobne slovenske produk-
cije. Dokumentov o darovanih Kavčičevih risbah (cf. n. 88) so na tem mestu pogrešani (op. avtorice).
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kateri pa kamor spadajo, tako pride lahko Križanje iz Šmarja v baročno 
sobo. Nikakor pa naj se ne napravi vrzel med modernisti. V zvezi s tem 
se razpravlja o bodočih možnostih ureditve velike dvorane, ker bi se (po 
predsednikovem nasvetu) lahko napravile stene po vzorcu Joanneuma v 
Gradcu. Sternen misli, da bi se dale tudi male slike obesiti v dveh vrstah. 
Na oba načina bi se dalo dovolj prostora za nove slike.94

Na deveti odborovi seji preberemo: »Dr. Kašanin, direktor muzeja Princa Pavla je 
zaprosil po g. drju. Steletu za fotografije iz galerijske zbirke vel. 18 x 24; ker gre za 
obljubljeno zamenjavo katalogov etc. med obema zavodoma, fotografij bržčas ne 
moremo računati.«95 Na dvanajsti odborovi seji aktualnega mandatnega obdobja 
je Stelè poročal o pripravah na izdajo monografije bratov Šubic,96 ki naj bi izšla kot 
tretja publikacija galerijske zbirke Knjižnica Narodne galerije.97

Iz poročila o delu odbora v iztekajočem se poslovnem obdobju, ki ga prinaša za-
pisnik štirinajstega rednega občnega zbora Društva Narodna galerija, ki se je odvi-
jal 21. maja 1938, izvemo, da je bi France Stelè tudi član odseka za pripravo razsta-
ve bratov Šubic; člani odseka so bili poleg Steleta še Rajko Ložar (1904−1985) kot 
predsednik, Matej Sternen, Ivan Zorman, Viktor Steska, Milan Šubic (1888−1949) 
in Mirko Šubic (1900−1976).98 France Stelè je bil tudi na tem občnem zboru po-
novno izvoljen v odbor Društva Narodna galerija.99 Na prvi odborovi seji se je po-
javil predlog, da se pripravi Jakopičeva, Sternenova, Veselova razstava; odsek, ki 
naj bi poskrbel za realizacijo, pa so sestavljali Rajko Ložar kot predsednik ter Ivan 
Zorman, Matej Sternen, Marijan Marolt (1902−1972) in France Stelè.100 Na zadnji 
seji aktualnega mandata je bila ponovno vzpostavljena problematika, »do katere 

94 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 7. odborove seje Društva Narodna galerija (20. 1. 
1937).

95 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 9. odborove seje Društva Narodna galerija (14. 7. 
1937).

96 France Mesesnel, Janez in Jurij Šubic, Ljubljana 1939.

97 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 12. odborove seje Društva Narodna galerija (10. 3. 
1938).

98 Janez in Jurij Šubic. XXII. razstava Narodne galerije, Jakopičev paviljon – Narodni dom, 7. 11. 
1937–8. 12. 1938.

99 Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 14. rednega občnega zbora Društva Narodna galerija 
(21. 5. 1938).

100  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 1. odborove seje Društva Narodna galerija (15. 6. 
1938). Člani odseka v tem primeru niso opravili zaupane naloge, saj podatkov o skupinski razstavi 
ali samostojnih razstavah navedenih umetnikov v arhivu Narodne galerije ne zasledimo. ‒ Cf. Moj-
ca Jenko – Majča Korošaj – Mojca Šter Jenko, 80 let razstav, Osemdeset let Narodne galerije (ed. 
Ferdinand Šerbelj), Ljubljana 1998, pp. 117−119.
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meje naj Narodna galerija zbira umetnine«. France Stelè je najprej osvežil spomin 
na potek nastajanja zbirke, zatem pa je nadaljeval z načrtom izpopolnjevanja: »Ob 
postanku galerijske zbirke, ki sta jo idejno osnovala Rihard Jakopič in Ivan Zorman, 
so bile umetnine sodobnih naših mojstrov v ospredju, kar je diktirala tudi mala, že 
obstoječa zbirka mestne občine. Kmalu pa je prevladal historični moment; zgodo-
vinski oddelki so se do danes že zelo izpopolnili in je naloga Narodne galerije, da 
vrzeli še nadalje izpopolnjuje; manjka še kaj v gotskem oddelku, iz 16. in 17. stole-
tja, skrbeti bo še za kompletiranje impresionistov – vse še hvaležen opravek za bo-
doče delo v galeriji.« Stelè je zatem glasno razmišljal o bodoči (moderni) galeriji: 
»Od kod izvira ime Moderna galerija, ne vem; po mojem bi bil naslov Umetniški 
dom ali Dom umetnikov pravilnejši, saj je samo en del stavbe namenjen za moder-
no galerijo. Ko bo imenovan za nov zavod kuratorij, v katerem bo zastopana tudi 
Narodna galerija, bo določena tudi v medsebojnem sporazumu meja za zbiranje; 
po dosedanjih mislih bo v poimpresionistični dobi. S končno razmejitvijo bo gale-
riji delo olajšano, razmere nas pa že sedaj silijo k temu, da se odrečemo nakupom 
modernih umetnikov.«101

14. decembra 1939 se je odvijal petnajsti redni občni zbor Društva Narodna ga-
lerija, ki je bil vsebinsko obogaten tudi s predavanjem Franceta Steleta o razmerju 
med Narodno in Moderno galerijo, o čemer so se dogovorili na zadnji seji izteka-
jočega se mandata.102 Tudi na tem občnem zboru je bil Stelè ponovno izvoljen za 
odbornika.103 Na peti odborovi seji so bile aktualna tema priprave na razstavo ju-
goslovanske likovne umetnosti v Budimpešti, ki naj bi se odprla konec aprila 1941 
in jo je organiziralo Ministrstvo za prosveto; izbor slovenskega gradiva je bil za-
upan Steletu, ki je k temu odgovornemu delu pritegnil še Umetniški svet Društva 
slovenskih likovnih umetnikov, Franceta Mesesnela in Ivana Zormana.104 Zapisnik 
osme odborove seje nam poroča, da so v odsek za izbor umetnin t. i. Ducejevega 
daru imenovali Franceta Steleta, Saša Šantla (1883−1945), Gojmirja Antona Kosa 
(1896−1970), Ivana Zormana in morda Franceta Mesesnela. V nadaljevanju seje 
je bil spet govor o Moderni galeriji. V zapisniku preberemo naslednjo Steletovo  

101  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 6. odborove seje Društva Narodna galerija (9. 11. 
1939).

102  Cf. n. 100.

103  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 15. rednega občnega zbora Društva Narodna gale-
rija (14. 12. 1939).

104  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 5. odborove seje Društva Narodne galerije (10. 2. 
1941). Informacij o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s pripravo in realizacijo te razstave v arhivu Na-
rodne galerije ni zaslediti (op. avtorice).
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misel: »Glede Moderne galerije sem mnenja, da v sedanjem položaju vse ozire do 
nje stavimo z dnevnega reda in vso skrb osredotočimo na to, kar že obstaja in živi. 
Zato naj se brez ozira na razne zaželene načrte poskrbi v prvi vrsti za obstoj in iz-
polnitev narodne [sic!] galerije brez omejitve, ki bi bila zaželena, če bi se ustanovi-
la Moderna galerija.«105

Na šestnajstem rednem občnem zboru 8. oktobra 1941 je bil Stelè še zadnjič iz-
voljen v odbor Društva Narodna galerija.106 V zapisniku prve odborove seje med 
drugim preberemo: »Za dopolnitev oddelka krščanske umetnosti v Narodnem mu-
zeju sta določila gospoda dr. Mal in dr. Stelè 7 plastik, razstavljenih v zbirkah Na-
rodne galerije, in sicer 1/ Krilni oltar iz Gosteč, 2/ Marijina smrt, 3/ Relikviarij, 4/ 
Sv. Janez, 5/ Žalostna Mati Božja, 6/ Sv. Klara, 7/ Svetnik. Navedeni eksponati so bili 
Narodni galeriji posojeni od Narodnega muzeja 29. V. 1933 in sedaj, 16. X. 1941 pro-
ti potrdilu vrnjeni.«107 To je bila zadnja omemba Franceta Steleta v sedemnajstem 
poslovnem obdobju Društva Narodna galerija; na sedemnajstem in osemnajstem 
občnem zboru Društva Narodna galerija pa France Stelè v odbor ni bil izvoljen.108

Zagotovo arhiv Narodne galerije iz predvojnega časa, ko osrednji slovenski ume-
tnostni muzej še ni imel statusa državne inštitucije, skriva še kakšen zanimiv po-
datek o aktivnostih Franceta Steleta.109 Na osnovi predstavljenega pa brez dvoma 
lahko trdimo, da je imel izjemen čut za pestro muzejsko delo, saj je bil aktiven na 
vseh poljih delovanja Narodne galerije: nekaj let je bil varuh zbirke, sodeloval je pri 
pripravi večjih razstav in skrbel za njihovo promocijo z vodstvi, predavanji in ob-
javami v dnevnem časopisju ter strokovnem in domoznanskem revijalnem tisku; 
za galerijsko zbirko si je prizadeval pridobiti kvalitetna dela iz zasebne in cerkvene 
lasti, občasno je poskrbel za fotodokumentacijo likovnih del, sodeloval je pri zalo-
žniški dejavnosti Društva Narodna galerija; s strokovnega stališča je bdel nad izbo-
rom del za stalno razstavo, utemeljeval je potrebo po Moderni galeriji in razlagal 
ter argumentiral delitev pristojnosti med Narodno in bodočo Moderno galerijo; 

105  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 8. odborove seje Društva Narodne galerije (18. 7. 
1941).

106  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 16. rednega občnega zbora Društva Narodne gale-
rije (8. 10. 1941).

107  Arhiv NG, Zormanova zapuščina, Zapisnik 1. odborove seje Društva Narodne galerije (20. 10. 
1941).

108  17. in 18. občni zbor Društva Narodna galerija sta se odvijala 18. 2. 1943 in 7. 12. 1944. ‒ Cf. 
Jenko – Kovač – Šter Jenko 1998, cit. n. 52, pp. 99‒100.

109  Sistematično je bil pregledan le tisti del galerijskega arhiva, ki zadeva upravljanje Društva Na-
rodna galerija (op. avtorice).
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tudi upravno-administrativnih poslov se ni branil in pripravil je tako društveni 
poslovnik kot tudi hišni red. France Stelè pa je bil poleg vsega tudi dober diplomat 
in psiholog. S cerkvenimi in posvetnimi oblastmi doma in v tujini se je uspešno 
pogajal za prevzem umetnin, ki so bile evidentirane tako za stalno razstavo zdru-
ženih zbirk110 kakor za bogatitev ter izpopolnjevanje galerijskega fonda. Vešč je bil 
tudi pri rahljanju in glajenju napetosti, ki so se porajale med različno mislečimi 
odborniki Društva Narodna galerija.

Leto dni po koncu druge svetovne vojne je nova oblast razpustila Društvo Na-
rodna galerija111 in dober mesec pozneje z vladno uredbo ustanovila »Narodno 
galerijo v Ljubljani« kot državno ustanovo.112 Ob tej zgodovinski prelomnici Fran-
ce Stelè ni prenehal sodelovati z Narodno galerijo, temveč je bil do zadnjega njen 
dragocen svetovalec in zvest sodelavec.

 
Viri ilustracij: © Narodna galerija, Ljubljana, foto: Matej Sternen (1) 

110  Cf. n. 85.

111  Odlok o razpustitvi je 2. maja 1946 izdalo Ministrstvo za notranje zadeve LR Slovenije. ‒ Cf. 
Razpust Društva Narodna galerija, leta 1945, Osemdeset let Narodne galerije (ed. Ferdinand Šerbelj), 
Ljubljana 1998, p. 79.

112  Uredbo o ustanovitvi državne ustanove »Narodna galerija v Ljubljani« je 12. junija 1946 izdala 
Vlada LR Slovenije. ‒ Cf. Ustanovitev Narodne galerije, leta 1946, Osemdeset let Narodne galerije 
(ed. Ferdinand Šerbelj), Ljubljana 1998, pp. 81‒82.
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France Stelè und der Verein Narodna galerija:  
aus dem Galeriearchiv
 

ZUSAMMENFASSUNG

 

Dr. France Stelè ist als Konservator, Wissenschaftler, Universitätsprofessor und Au
tor von Werken über slowenische Kunst und einzelne slowenische Künstler berühmt. 
Als ein bemühtes Ausschussmitglied des Verein Narodna galerija ist er in den Fach
kreisen deutlich weniger bekannt. Man kann behaupten, dass er ein guter Kenner der 
Museumsarbeit war, der mit seinem Wissen vielerlei dazu gesteuert hat, dass die Na
tionalgalerie nach dem 2. Weltkrieg den Übergang vom Verein bis zur Nationalinsti
tution geschafft hat. 
 In der Geschichte des Vereins Narodna galerija gab es 19 Amtsperioden – von der 
Gründungsitzung am 18. September 1918 bis zur 18. regulären Sitzung am 7. Dezem
ber 1944. France Stelè war bei der Gründungssitzung nicht anwesend, da er in dieser 
Zeit noch nicht aus russischer Gefangenschaft heimgekehrt ist, seitdem aber wirkte 
er bereitwillig als Ausschussmitglied (mit einer Unterbrechung) bis zur 16. Sitzung 
am 8. Oktober 1941. Während seiner Mandate im Ausschuss war er Funktionsträger 
in verschiedenen Bereichen und für verschiedene Aufträge zuständig; in seiner zwei
ten Amtsperiode hat er zum Beispiel als Sammlungsleiter, heute Kustos, gewirkt. In 
den dreißiger Jahren amtierte er als Sekretär, stellvertretender Vorsitzender und stell
vertretender Kassenführer in verschiedenen Mandatsperioden. Die ganze Zeit war er 
auch in zahlreichen Arbeitskörpern tätig, die für die Errichtung der Dauerkunstau
stellung in der Kresija und später im Narodni dom sowie auch für die Vorbereitung 
von zahlreichen bedeutenden Ausstellungen (historische Ausstellung über sloweni
sche Malerei, slowenische Porträtmalerei, Janez und Jurij Šubic, JakopičSternenVesel 
…) verantwortlich waren. Stelè hat mit seinen Ausstellungsführungen, Lesungen und 
Zeitungsartikeln hervorragend für die Popularisierung der slowenischen Kunst bzw. 
der Kunst auf slowenischem Territorium gesorgt. In das Verlagsprogramm des Vereins 
Narodna galerija war er auch weitreichend eingebunden, da er zu der Vorbereitung der 
Ausstellungskatalogen, des Dauerausstellungsführers und einiger Monographien als 
Textautor, Fotograf und Redakteur beigetragen hat. 
 Als Konservator (in der Zeit des Kaisertums Österreich als Landeskonservator der 
K. K. Zentralkommission für Denkmalpflege, später in der Zeit des Königreichs Jugo
slawien als Leiter des Denkmalamts für das slowenische Land verantwortlich) kann
te er das Terrain ausgezeichnet; deswegen waren seine Kenntnisse des künstlerischen 
Patrimoniums auf slowenischem ethnischem Territorium auch in der Vereinabteilung 
für die Erweiterung und Vervollständigung der Sammlung notwendig.
 Dr. France Stelè führte auch die Verhandlungen um die Idee, alle wichtigen Samm
lungen (die Sammlung der Stadt Ljubljana, die fürstbischöfliche Sammlung, die Ban
schaftssammlung, die Kunstsammlung des Nationalmuseums und wichtige Kunstwer
ke aus dem Privatbesitz) in der Nationalgalerie, die mittlerweile schon im Vereinshaus 
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Narodni dom residierte, als Dauerausstellung zu vereinigen. Er war ebenso in der Or
ganisation der Renovierungen und Adaptionen des Vereinshaus Narodni dom tätig 
und glättete die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ausschussmitgliedern. 
 Dr. France Stelè hatte ein ausgeprägtes Gefühl für die Museumsarbeit; im Archiv 
des Vereins Narodna Galerija ist das deutlich zu spüren, obwohl dies bis jetzt in sei
nen Biografien unbeachtet war.

 
Überzetzung: Katja Uršič Blažič 
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1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Bojan DJURIĆ, Borl/Ankenstein portret Lucija Vera

Ključne besede: Lucius Verus, Acqua Traversa portret, Carlo Albacini, Borl/Ankenstein 
portret, obrazna kopija, točkovna tehnika

V bližini rimske kolonije Poetovio (Ptuj, Slovenija) je bila leta 1951 pod gradom Borl (An-
kenstein) odkrita kopija kolosalnega portreta rimskega cesarja Lucija Vera iz Acqua Tra-
versa, izdelana v apnencu. Domnevno antična, se je po analizi pokazala kot nedokonča-
na kopija obraza (maska) na način, kakor ga poznajo mavčne kopije, v rabi na privatnih 
akademijah v Rimu in drugje po Evropi. Na njeni površini so opazni sledovi točkastega 
kopiranja, morda s pomočjo punktirke. Visoko kakovostna izdelava je sicer primerljiva 
z marmornimi portreti izdelanimi v Rimu v 2. polovici 18. stoletja, predvsem v Albaci-
nijevi delavnici. Ob tem se je pokazalo, da obstaja najverjetneje samo en primerek (in ne 
serija) antične replike 4. tipa portretov Lucija Vera v kolosalni varianti Acqua Traversa.

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Bojan DJURIĆ, The Borl/Ankenstein Portrait of Lucius Verus

Keywords: Lucius Verus, Acqua Traversa portrait, Carlo Albacini, Borl/Ankenstein 
portrait, face copy, pointing technique

Not far from the Roman colony of Poetovio (Ptuj, Slovenia), below Castle Borl/Anken-
stein, a limestone copy of a colossal Acqua Traversa portrait of the Roman Emperor Lu-
cius Verus was found in 1951. Careful examination has shown that this long-supposed 
ancient sculpture is actually an unfinished face copy (mask) executed in a manner known 
from plaster casts in use in private academies in Rome and elsewhere across Europe. The 
surface of the face bears copying marks, possibly left by a pointing machine. The work is 
of high quality and comparable with the marble portraits produced in the second half of 
the 18th century in Rome, especially in Albacini’s workshop. Analyses have also shown 
that most likely a single ancient replica (rather than a series) is thus far known of Type 4 
portraits of Lucius Verus in the colossal Acqua Traversa variant.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Nataša GOLOB, Sentence Petra Lombarda v pontignyjskem slogu: 
Maribor, Univerzitetna knjižnica, Ms 136

Ključne besede: Peter Lombard, Liber sententiarum, srednjeveški rokopis, pariško 
knjižno slikarstvo ok. 1170–1175

Rokopis (Maribor, Univerzitetna knjižnica, Ms 136), ki vsebuje Štiri knjige sentenc Pe-
tra Lombarda, je bil v starejši literaturi označen kot italijansko delo iz 14. stoletja. Zapis 
analizira bistvene prvine, ki jih rokopis podaja. Po vsem sodeč so ga prepisali in okrasili 
v pariški mestni opatiji Svetega Viktorja ok. 1170–1175. Marginalni sklici in glose so po-
gosto dekorativno oblikovani, izstopajoče zanimive so iniciale; uvodna iniciala (Ueteris, 
fol. 3v) pripada pontignyjskemu slogu z značilnimi vitkimi živalmi. Še tri druge iniciale 
zaznamujejo veliki in široki listi v prefinjenem toniranju, zanimiva je figuralna iniciala, ki 

Sinopsisi / Abstracts
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– glede na besedilo – predstavlja poosebitev Eklezije. Sedanja vezava je iz ok. 1490–1500, 
ker so knjigoveški pečatniki enaki kot na nekaterih drugih knjigah, ki so bile v zasebni 
lasti lavantinskega škofa Leonharda Pewerlla.

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Nataša GOLOB, Peter Lombard‘s Sentences in the ‚Pontigny-style‘

Keywords: Petrus Lombardus, Liber sententiarum, mediaeval manuscript, Paris 
illumination c. 1170–1175

In older mediaevalist literature, the manuscript (Maribor, Univerzitetna knjižnica, Ms 
136) with The Four Books of Sentences by Peter Lombard is described as an Italian work 
of the 14th century. The paper analyses the basic elements evidenced by the manuscript 
itself. By all appearances, it was copied and illuminated in the city abbey of Saint-Victor 
in Paris around 1170–1175. Marginal quotations and glosses are often decoratively con-
ceived, and the initials deserve special interest, as five of them are painted. The one stand-
ing at the opening of the text (Veteris, fol. 3v) displays the so-called ‘Pontigny-style’ of 
illumination, where slender animals dwelling between the sprouts. Three further initials 
exhibit large and broad foliage in refined shading; also interesting is the figural initial rep-
resenting Ecclesia. Its present bookbinding dates to c. 1490–1500; the same blind-tooled 
motifs are pressed on some other book covers, items that were initially in the private pos-
session of Lavantine bishop Leonhard Pewerll.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Mojca JENKO, France Stelè in Društvo Narodna galerija.  
Iz arhiva Narodne galerije

Ključne besede: France Stelè (1886−1872), Društvo Narodna galerija (1918–1946), 
umetnostna zbirka Narodne galerije, adaptacija Narodnega doma, združene umetnostne 
zbirke, razstave, založniška dejavnost, fotodokumentacija umetnin

France Stelè (1886−1872) je leta 1911 diplomiral na dunajski univerzi ter se kvalificiral za 
arhivsko, bibliotečno, muzejsko in spomeniško službo. Poznamo ga predvsem kot konser-
vatorja, raziskovalca, univerzitetnega profesorja ter pisca o slovenski likovni umetnosti in 
posameznih likovnih umetnikih. Manj je France Stelè v zavesti strokovne javnosti priso-
ten kot zavzet odbornik Društva Narodna galerija (19. 2. 1920‒18. 2. 1943; s prekinitvijo 
od 2. 6. 1928 do 12. 10. 1929), lahko bi rekli tudi kot muzealec. Njegova razgledanost in 
obširno znanje sta v veliki meri prispevala, da se je po drugi svetovni vojni Narodna ga-
lerija uspešno prelevila iz društva v državno inštitucijo

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Mojca JENKO, France Stelè and the National Gallery Society:  
from the Gallery‘s archive

Keywords: France Stelè (1886−1872); National Gallery Society (1918–1946); National 
Gallery art collection; conversion of the “Narodni dom” palace; united art collections; 
exhibitions; publishing activity; photo-documentation of works of art

France Stelè (1886−1872) graduated from the University of Vienna in 1911 and quali-
fied for work in archives, libraries, museums and monument preservation offices. He is 
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mainly known as a conservator, researcher, university teacher, and author on Slovene fine 
arts and individual artists. To a lesser degree, France Stelè is present in the minds of the 
scholarly public as an interested member of the National Gallery Society committee (19 
Feb. 1920‒18 Feb. 1943, with an interruption from 2 July 1928 to 12 Oct. 1929), as a mu-
seum worker, as it were. His great learning and comprehensive knowledge substantially 
contributed to the possibility that the Society could be successfully transformed after the 
Second World War into a state institution, the National Gallery of Slovenia.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Matej KLEMENČIČ, Enrico LUCCHESE, Ferdinand ŠERBELJ, Pietà Antonija 
Belluccija za Schellenburgov Križev oltar pri ljubljanskih frančiškanih

Ključne besede: Slikarstvo, barok, Ljubljana, Benetke, Antonio Bellucci, Jakob Shell  
von Schellenburg, Giulio Quaglio, Valentin Metzinger, Mihael Kuša (Cussa)

V članku je predstavljena atribucija in identifikacija slike Pietà iz Narodne galerije v Lju-
bljani. Na podlagi primerjav je bila pripisana beneškemu slikarju Antoniju Bellucciju, 
kar omogoča njeno identifikacijo s sliko, ki je bila nekoč na oltarju sv. Križa v nekdanji 
ljubljanski frančiškanski cerkvi sv. Marijinega vnebovzetja na današnjem Vodnikovem 
trgu. Slika je predstavljena v okviru naročništva Janeza Jakoba Schella pl. Schellenbur-
ga, argumentirana sta atribucija Bellucciju in nastanek slike v času slikarjevega bivanja 
na Dunaju (slikar je tja prišel leta 1692, v pogodbi 26. decembra 1694 pa je slika že ome-
njena), raziskana pa je tudi njena fortuna critica, od prvih omemb do zgodnje kopije, ki 
je pripisana Giuliu Quagliu (Ljubljana, Nadškofija), ter njena kasnejša provenienca, ko je 
preko Šmarja-Sap prišla ponovno v Ljubljano, v Narodno galerijo.

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Matej KLEMENČIČ, Enrico LUCCHESE, Ferdinand ŠERBELJ, Antonio 
Bellucci‘s Pietà for Jakob Schell von Schellenburg‘s Altar of the Holy 
Cross in the Former Franciscan Church in Ljubljana

Keywords: Painting, Baroque, Ljubljana, Venice, Antonio Bellucci, Jakob Shell  
von Schellenburg, Giulio Quaglio, Valentin Metzinger, Mihael Kuša (Cussa)

The paper presents the attribution and identification of the painting of the Pietà in the 
National Gallery of Slovenia. Because of stylistic similarities, it is attributed to the Vene-
tian painter Antonio Bellucci, which enables its identification with a painting that once 
adorned the altarpiece of the Holy Cross (1694–1695) in the former Franciscan Church in 
Ljubljana. Furthermore, the painting is discussed in the context of patronage of a wealthy 
Carniolian merchant and banker, Jakob Shell von Schellenburg. Stylistic and archival evi-
dence suggests that the Pietà was most probably painted by Bellucci in Vienna: the art-
ist was in Austria from 1692, and the painting was already mentioned in a contract of 26 
December 1694. The paper also discusses its early fortuna critica in written sources, as 
well as an early copy attributed to Giulio Quaglio (Ljubljana, Archbishopric). Finally, the 
painting’s later provenance and its final transition from the parish church in Šmarje-Sap 
to the National Gallery of Slovenia is described.
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1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Mateja KOS, Seminar za umetnostno zgodovino, Spomeniški urad  
in državni muzej v obdobju direktorjev Josipa Mantuanija in Josipa Mala

Ključne besede: Narodni muzej, Seminar za umetnostno zgodovino, Spomeniški urad, 
Josip Mantuani, Josip Mal, Izidor Cankar, France Stelè

Čas prvih desetletij dvajsetega stoletja je čas ustanavljanja današnjega Oddelka za ume-
tnostno zgodovino, razširitve delokroga in pristojnosti Spomeniškega urada za Sloveni-
jo in spreminjanja statusa Deželnega muzeja za Kranjsko, ki je postal državni (Narodni) 
muzej. Nekaj dodatnih pogledov na vse te pomembne dogodke nam omogočajo listine, 
shranjene v arhivu Narodnega muzeja Slovenije. S pomočjo arhivalij so se nekoliko do-
ločneje pokazali odnosi med tremi pomembnimi ustanovami in njihovimi predstojniki, 
namreč Josipom Mantuanijem, Izidorjem Cankarjem, Francetom Stelètom in Josipom 
Malom, predvsem pripravljenost za sodelovanje in previdnost pri sprejemanju pomemb-
nih odločitev. To pojasnjuje nekatere poteze, ki stroko zaznamujejo še danes.

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Mateja KOS, Art History Seminary, Monument Office and State Museum  
in the Period of Museum Directors Josip Mantuani and Josip Mal

Keywords: National Museum, Seminar of Art History, Monument Office, Josip Mantuani, 
Josip Mal, Izidor Cankar, France Stelè

The first decades of the 20th century were a period when the present Department of Art 
History in Ljubljana was founded, the field of work and responsibilities of the Monument 
Office of Slovenia were broadened, and the status of the Carniolan Provincial Museum 
changed as it became a state (national) museum. Additional insight into these important 
events is provided by documents preserved in the archives of the National Museum of Slo-
venia. The archived documents reveal in greater detail the relationships between the three 
important institutions and their directors, Josip Mantuani, Izidor Cankar, France Stelè, and 
Josip Mal, especially their willingness to cooperate, and their caution in taking important 
decisions. And this also sheds light on traits that mark the discipline to the present day.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Katja MAHNIČ, Josip Mantuani in moderni muzej. Prispevek  
k razumevanju Mantuanijevih prizadevanj za reorganizacijo Deželnega 
muzeja za Kranjsko

Ključne besede: Josip Mantuani, deželni muzej za Kranjsko, reorganizacija muzeja, 
moderni muzej, muzeologija

Leta 1909 je bil Josip Mantuani imenovan za novega direktorja Deželnega muzeja za 
Kranjsko v Ljubljani. Takoj je začel uresničevati svoj načrt modernizacije muzeja. Osno-
va za njegov program modernizacije je bilo njegovo razumevanje modernega muzeja kot 
javne ustanove in narave muzejskega predmeta kot izobraževalnega sredstva. Njegove 
ideje so jasno razvidne v dveh besedilih, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije. Obe be-
sedili predstavljata pomemben vir za razumevanje zgodnjega razvoja muzeološke misli 
v Sloveniji.



318

 

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
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Keywords: Josip Mantuani, Carniolan Provincial Museum, reorganisation of the museum, 
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In 1909, Josip Mantuani was appointed the new director of the Carniolan Provincial Mu-
seum in Ljubljana. He immediately began to implement his plan to modernise the mu-
seum. The basis of his modernisation programme was his understanding of the modern 
museum as a public institution and of the nature of the museum object as an educational 
medium. His conception is clearly attested by two texts kept by the Archives of the Re-
public of Slovenia. Both texts are important sources for understanding the early devel-
opment of museological thought in Slovenia.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Željko OSET, Prvi člani SAZU iz vrst umetnostnih zgodovinarjev:  
Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè

Ključne besede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Izidor Cankar, France Stelè, 
Vojeslav Molè, Univerza v Ljubljani, Narodna Galerija, slovenska kulturna politika

Izidor Cankar, Vojeslav Molè in France Stelè so po prvi svetovni vojni bistveno vplivali 
na institucionalizacijo slovenske znanosti. Kot uspešni znanstveniki so postali tudi člani 
najvišje slovenske znanstvene in umetniške ustanove, Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. S tem so prejeli priznanje za svoje izstopajoče znanstveno in organizacijsko 
delo. Stelè (1940) in Cankar (1953) sta postala redna člana, Molè, na Poljskem živeči slo-
venski znanstvenik, pa dopisni član (1961).
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Željko OSET, First Members of the Slovenian Academy of Sciences  
and Arts among Art Historians: Izidor Cankar, France Stelè and Vojeslav 
Molè

Keywords: Slovenian Academy of Sciences and Arts, Izidor Cankar, France Stelè, 
Vojeslav Molè, University of Ljubljana, National Gallery, Slovenian Cultural Policy

Three art historians, Izidor Cankar, Vojeslav Molè, and France Stelè, had a significant in-
fluence on the institutionalisation of Slovenian science after the First World War. In the 
later stages of their respective careers as internationally renowned scholars, they were 
elected as members of the highest Slovenian scientific and artistic institution, the Slo-
venian Academy of Sciences and Arts. This honour was a reward for their outstanding 
scholarly and organisational accomplishments. Stelè and Cankar became full members 
in 1940 and 1953 respectively, while Molè was elected in 1961, and as a foreign citizen, 
only as a corresponding member.
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Cvetka POŽAR, Vzpostavitev in prve razstave Bienala industrijskega 
oblikovanja v šestdesetih letih 20. stoletja

Ključne besede: bienale industrijskega oblikovanja, industrijsko oblikovanje, zgodovina 
oblikovanja, organizacija bienala, razstava

Namen tega prispevka je oris vzpostavitve in začetkov delovanja Bienala industrijskega 
oblikovanja (BIO), v katerem se bomo osredotočili na glavne organizacijske poudarke bi-
enala: pobudo za njegovo ustanovitev, namen in vlogo, dosežke in težave prvih treh bie-
nalnih razstav v šestdesetih letih 20. stoletja. 

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Cvetka POŽAR, The Establishment and First Exhibitions of the Biennial  
of Industrial Design in the 1960s

Keywords: Biennial of Industrial Design, industrial design, history of design, organisation 
of the biennial, exhibition

The aim of this paper is to describe the establishment and initial functioning of the Bi-
ennial of Industrial Design BIO. Here we focus on the biennial’s main organisational as-
pects: the effort behind its establishment, its purpose, and role; the achievements and 
the problems of the first three biennial exhibitions in the 1960s.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Samo ŠTEFANAC, Mojster Štefan iz Kranja, zadnji protagonist gorenjske 
poznogotske arhitekture

Ključne besede: arhitektura, 16. stoletje, Mojster Štefan, »Mojster iz Kranja«,  
sv. Luka v Praprečah

Članek prinaša poskus rekonstrukcije umetniške osebnosti stavbenika Štefana, ki je dal 
leta 1524 naslikati votivno fresko v cerkvi sv. Luka v Praprečah pri Lukovici. Nedavno 
odkriti podpis z mojstrskim znakom v koru cerkve dokazuje, da je bil mojster Štefan re-
snično arhitekt cerkve, mojstrski znak pa ga identificira z »Mojstrom iz Kranja«, ki se je 
l. 1526 podpisal v cerkvi v Oprtlju v Istri, v prvi tretjini 16. stoletja pa je deloval tudi na 
drugih lokacijah (Štrped, Biljana v Brdih).
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Samo ŠTEFANAC, Master Stephen of Kranj, the Last Protagonist  
of Late Gothic Architecture in Upper Carniola

Keywords: architecture, 16th century, Master Stephen, Master of Kranj, church of Saint 
Luke in Prapreče

The article discusses Stephen, the master builder who in 1524 commissioned a votive 
mural for the church of Saint Luke in Prapreče near Lukovica, northeast of Ljubljana. 
A recently discovered signature with a master mason‘s mark in the presbytery on the 
vaulting just above the main altar proves that Stephen was also the architect of this 
church. Moreover, his mason‘s mark identifies him with the Master of Kranj, who in 
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1526 signed himself as the master builder of the parish church in Oprtalj in Istria. 
He was also active in the first three decades of the 16th century in other places, such 
as Štrped in Istria and Biljana near Gorizia.

1.01 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Polona VIDMAR, Cerkev Svete trojice v Slovenskih goricah in njeni 
donatorji. Stubenbergi, Trauttmansdorffi, Khisli, čudodelna podoba  
in motiv calcatio

Ključne besede: Sv. Trojica v Slovenskih goricah, gospodje Stubenberški, grofje 
Trauttmansdorff, grofje Khisl, umetnostno naročništvo, Janez Walz, Jakob Gschiel

V prispevku so osvetljene okoliščine ustanovitve, gradnje in opremljanja avguštinskega 
samostana s cerkvijo Svete trojice v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Temelji na študiju 
namenov plemiških ustanoviteljev in donatorjev iz rodbin Stubenberg, Trauttmansdorff 
in Khisl. V drugem delu prispevka je čudodelna podoba Svete trojice predstavljena v kon-
tekstu ljudskega izročila in zgodovinskih okoliščin. Posebna pozornost je posvečena tudi 
kipoma sv. Avguština in sv. Frančiška s prižnice. Motiv calcatio na kipih obeh svetnikov je 
postavljen v zgodovinski in naročniški kontekst. Za sv. Avguština je postavljena hipoteza, 
da ga je po naročilu avguštinskega priorja Karla Göplaisa izdelal Janez Walz, sv. Frančišek 
pa je delo kiparja Jakoba Gschiela po naročilu frančiškanskega gvardijana Gelazija Rojka.
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Polona VIDMAR, The Church of the Holy Trinity in Slovenske Gorice  
and Its Benefactors. Stubenberg, Trauttmansdorff, Khisl, the Miraculous 
Image and the Calcatio Motif

Keywords: Sv. Trojica in Slovenske gorice, Lords of Stubenberg, Counts  
of Trauttmansdorff, Counts of Khisl, art patronage, Johann Walz, Jakob Gschiel

The article discusses the circumstances of the foundation, building and furnishing of the 
Augustinian monastery with the church of the Holy Trinity in Sv. Trojica v Slovenskih 
goricah. It is based on a study of the intentions of the noble benefactors and donors of the 
Stubenberg, Trauttmansdorff and Khisl families. The second part of the article presents 
the miraculous image of the Holy Trinity in the context of the legends and historical cir-
cumstances connected to it. Special attention is paid to the sculptures of Saint Augustine 
and Saint Francis intended for the pulpit. The calcatio motif of both sculptures is put in an 
historical context and in the context of the commissioners. Saint Augustine was commis-
sioned by the prior Karl Göplais and probably sculpted by Johann Walz, while Saint Fran-
cis is a work of Jakob Gschiel commissioned by the Franciscan superior Gelasius Rojko.
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Blaž ZABEL, Steletov referat K problematiki Jugoslovanske nacionalne 
umetnostne zgodovine in svetovna umetnostna zgodovina

Ključne besede: France Stelè, svetovna umetnostna zgodovina, center in periferija, 
nacionalna umetnostna zgodovina

V članku obravnavam referat Franceta Steleta z naslovom K problematiki Jugoslovanske 
nacionalne umetnostne zgodovine iz leta 1955. V prvem delu članka predstavim koncept 
svetovne umetnostne zgodovine, posebej pa obravnavam problematiko evropocentrično-
sti tradicionalne umetnostne zgodovine, vlogo nacionalnosti v umetnostni zgodovini ter 
načine, kako svetovne umetnostna zgodovina obravnava globalno prisotnost umetnosti. 
V drugem delu članka analiziram Steletov referat, pri čemer izhajam iz ugotovitve o tra-
dicionalni umetnostni zgodovini, predstavljenih v prvem delu članka. Tako obravnavam 
Steletovo razumevanje nacionalne umetnostne zgodovine, njegovo koncepcijo centra in 
periferije ter kulturno-zgodovinski kontekst, v katerem je Stele izoblikoval svoje razu-
mevanje umetnostne zgodovine.

1.01 ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

Blaž ZABEL, France Stele’s Essay on Yugoslav National Art History  
and World Art Studies

Keywords: France Stelè, world art studies, centre-periphery, national art history

In the paper, I analyse France Stele’s essay K problematiki Jugoslovanske nacionalne umet-
nostne zgodovine (On Yugoslav National Art History) from 1955. I first present a literature 
review of world art studies, paying special attention to the Eurocentrism of traditional 
art history, nationalism in traditional art history, and ways in which world art studies 
research art in a global perspective. I then proceed with an analysis of France Stele’s es-
say, taking into account the previous discussion of traditional art history. I discuss Stele’s 
conception of national art history, his conception of centre and periphery, and the his-
torical context in which he developed his understanding of art history.
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