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Ob stoti obletnici smrti Antona Ažbeta

Živahni čas münchenske boeme
Igor Gedrih

“ Niko Zupanič – Spomini na slikarja Antona
Ažbeta, samozaložba Aleš Iglič, Ljubljana, 2005. ”

O
b stoletnici smrti sli-
karja in umetnostne-
ga pedagoga Antona
Ažbeta (1862–1905)
se samodejno izrišejo

drobni, davni spomini o njegovem
mestu v leksikonih in podobnih
informacijah. Že pred desetletji
me je presenetilo v ruskem leksi-
konu, kolik obseg so posvetili slo-
venskemu umetniku in njegovi
münchenski dobi, kolik pomen so
posebej pripisali njegovemu peda-
goškemu delu in njegovemu vpli-
vu ma ruske učence v njegovi
umetniški šoli. Pa je v Enciklopedi-
ji likovnih umjetnosti I (1960) še
kar zadovoljivo prikazan, v Slo-
venskem velikem leksikonu (2004)
dejansko premalo, četudi upošte-
vamo obseg posamezne enciklo-
pedije, v Enciklopediji Slovenije I

(1987) pa je Ažbe najbolj pregle-
dno in precizno predstavljen v ra-
zlagalni specifiki. Opazno pa je, da
je količina zapisanega o Ažbetu v
ruski enciklopediji tako obsežna
glede na to, da gre le za tujega li-
kovnega pedagoga in umetnika.

Kakor koli že, stoletnica smrti
Antona Ažbeta ima svojsko obe-
ležje z razstavo v Narodni galeriji
Barva, svetloba, vživljanje – Anton
Ažbe in slovenski impresionisti, s
prikazom 89 umetnin iz javnih in
zasebnih zbirk. Toda namen zapi-
sa je opozoriti na Spomine na sli-
karja Antona Ažbeta, kot jih je za-
pisal Niko Zupanič. Memorativni
zapisi se lahko izkažejo kot tvorno
dejanje, lahko slikovito dopolnju-
jejo poglede in spoznanja o ume-
tniku, tembolj, če je zapisovalec
spominov ohranil nepretendenci-

ozen čut za izbrano osebo in je pri
tem dovolj kritičen, a vseeno oseb-
no izpoveden na ravni objektivne-
ga dojemanja. Te in druge lastno-
sti lahko pripišemo Niku Zupani-
ču, ki je sam imel odziven čut za
umetnost, zlasti za bistvo poseb-
nosti Ažbetovega življenja in de-
javnosti.

Niko Zupanič je po doktoratu le-
ta 1904 na Dunaju prišel za dva se-
mestra v München na Antropolo-
ški inštitut. Že na Dunaju so ga
opozorili na Ažbeta kot splošno
spoštovanega umetnika in peda-
goga, kot na zanimivo osebnost in
humanističnega rodoljuba. Zupa-
nič je obiskal Ažbeta v njegovi sli-
karski šoli, se seznanil z umetni-
kom in pedagogom, kar je hitro
privedlo do prijateljskega zbliža-
nja, najsi je bilo kratko spričo Až-
betove zgodnje smrti. Zupanič je
intenzivno opazoval Ažbeta, spo-
znal njegove navade in razvade,
ohranil smisel za poglavitno v nje-

govem osebnostnem življenju in
pedagoški in drugi dejavnosti v
ateljeju in zunaj njega; Ažbe je bil
mož majhne postave, znal je biti
duhovit, bil je središčna osebnost
tudi v tedaj slovitem münchen-
skem lokalu Simplicissimus, ki so
ga obiskovalci imenovali po do-
mače Simpel. V Ažbetovi zasebni
šoli se je zvrstilo med leti 1891 in
do prerane smrti 1905 okoli sto
učencev iz raznih koncev Evrope
in iz Amerike. V tedanjem Münch-
nu je Ažbetova zasebna šola slove-
la kot vrhunska, njen mojster je
znal vlivati ustvarjalnega duha
svojim učencem, dopuščal jim je
svobodo in inventivnost, kar je tu-
di sam cenil kot umetniško ustvar-
jalno. Drugi so znali ceniti moj-
strovo širino in globino pri peda-
goškem delu. Med mnogoštevilni-
mi učenci omenimo vsaj nekatere,
med slovenskimi so bili Sternen,
Jama, Jakopič in Grohar, Sternen
je kar sedem let delal v Ažbetovi

šoli. Tu se je šolala Nadežda Petro-
vić, ki je po povratku iz Pariza pre-
dnjačila v srbskem slikarstvu. Med
drugimi obiskovalci Ažbetove šole
omenjamo Javlenskega, Kandin-
skega, Ludwika Kubo, Pacovskega,
Pelikana itd. Zanimivo je, da je
nemški romanopisec Leonhard
Frank v avtobiografskem romanu
Links wo das Herz ist dal podobo
Ažbetove slikarske šole, predstavil
Ažbeta kot genialnega učitelja,
bolj nadarjeni so zapuščali akade-
mijo, da bi se šolali pri njem. Svoje
učenje je zasnoval, zelo poenosta-
vljeno rečeno, na »kugelprincipu«
in na kristalizaciji barv.

Ažbe je ustvaril sorazmerno ze-
lo malo lastnih slik, veliko bolj se
je razdajal v pedagoškem delu v
svoji šoli – in pa boemskemu ži-
vljenju. Mariskateri sodobnik je
menil, da bi lahko slikarsko dosti
več ustvaril. Vsi pa so mu prizna-
vali vrhunski pedagoški dar, odpr-
tost do učencev, drugih, humani-
zem v njem ni bila drža, ampak se-
stavina njegove osebnosti. Niko
Zupanič je posebno poglavje na-
menil Umetnjakarski krčmi Sim-
plicissimus in njeni lastnici Kathy
Kobus. Pa Ažbetu v tem okolju. Bil
je neustavljiv boem, dobrovoljnež,
razgovorno živ, pivsko ogret in ka-
dilsko predan svoji razvadi. Vsa-
kodnevno veselo življenje v Sim-
plu ga je oddaljilo od lastnega sli-
kanja in se odrazilo tudi na zdrav-
ju. Kdo vse se ni znašel od tedanjih
umetniških in manj umetniških
krogov v Simplicissimu. Lokal je
imel svojega »hišnega poeta«, ki je
v tem in onem odrazil »hišno kro-
niko«. Ažbe je bil glavna figura lo-
kala, vedno dobrohotno pripra-
vljen za vnete debate. Poleg likov-
nikov so sem radi prihajali literati,
kot so Frank Wedekind, M. Halbe,
Ludwig Scharf idr. Ažbe je priva-
bljal k svoji stalni mizi znane oseb-
nosti, nove znance. Iz Zupaniče-
vih spominov se da dojeti živahni
čas münchenske boeme, kjer so se
odvijali pogovori le na višji ravni
kot v običajni krčmi, in Ažbe je rad
razpravljal o umetnosti. Aleš Iglič
pa je na koncu dodal lep, smiselno
pregleden in strnjen življenjepis
Nika Zupaniča.

Drobna knjižica Spominov na
slikarja Antona Ažbeta je spisana v
klasični maniri memoarnega pisa-
nja. Zupanič se sicer podrobneje
ne poglablja v pedagoške vsebine
in slikarski značaj Ažbeta, pove
najbolj pomembno o osebnosti in
ohranja niz dragocenih zapažanj,
spoznanj in dognanj, ki tvorno do-
polnjujejo podobo njegove oseb-
nosti, narave in dejavnosti. Knjiži-
ca je prijazno in osebno barvito vi-
denje umetnika, bralcu pa prije-
tno branje, ki mu v marsičem do-
polni vedenje o Ažbetu.Anton Ažbe – V haremu, olje/platno, hrani ljubljanska Narodna galerija


