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Kustodiat za obrti Slovenskega etnografskega muzeja hrani v svojih zbirkah {tevilna 
orodja, delovne pripomo~ke in izdelke razli~nih obrtnih dejavnosti. V zadnjih nekaj letih 
se jim je pridru`ilo precej{nje {tevilo predmetov slikopleskarske obrti, ki je bila v muzeju 
dotlej zastopana le z nekaj naklju~no pridobljenimi muzealijami. Muzej je sicer `e od 
svoje ustanovitve naprej zbiral in hranil {tevilne likovne stvaritve pove~ini ljudskih in 
obrtnih anonimnih slikarjev ter slikarskih delavnic in tudi mizarske pohi{tvene izdelke, 
ki so jih pleskali neznani pleskarski mojstri. Ta dela pa so bila zbrana in obravnavana 
predvsem z vidika namembnosti, izvora, likovnih in drugih kvalitet, ki jih je ve~inoma 
uveljavljala umetnostnozgodovinska stroka.

Prvo pomembnej{o zbirko delovnih pripomo~kov slikopleskarske obrti je muzej 
pridobil leta 2002, ko je odkupil 80 kosov orodja ljubljanskega slikopleskarskega mojstra. 
Med njimi je bilo 72 okrasnih valj~kov, dvoje vilic za te valj~ke, dva valj~ka za imitacijo 
lesnih por, kovinski glavnik za flodranje in trije ~opi~i. Isto leto je muzej odkupil 200 
slikarskih papirnatih {ablon in okrog 60 predlog za freske na pavs papirju, ki jih je v prvi 
polovici 20. stoletja pri delu uporabljal cerkveni slikar Peter @eleznik iz Ljubljane.  

Ob pripravi gradiva za prvo stalno razstavo v novih prostorih Slovenskega 
etnografskega muzeja na Metelkovi ulici v Ljubljani smo `eleli predstaviti tudi 
slikopleskarstvo. Pokazalo se je, da muzealije, ki jih je takrat muzej imel v svojih 
zbirkah, teh obrti ne bi predstavile v zadovoljivi meri. Zato smo se odlo~ili za na~rtno 
zbiranje klju~nih predmetov obrtnega slikarstva in pleskarstva. Tako je v letu 2004 
pri{lo v muzej z donacijo slikopleskarskega mojstra iz Zgornjih Gameljn pri Ljubljani 
dodatnih 12 kosov orodja, od tega osem okrasnih valj~kov, dvoje petdelnih papirnatih 
{ablon, valj~ni aparat za stensko slikanje in ~opi~. Isti mojster je muzeju podaril tudi 
strokovni u~benik z naslovom strokoznanstvo za pleskarje, ki ga je leta 1940 napisal 
Ivan @nidar~i~. 

V letu 2005 je slikopleskarska zbirka razli~nih orodij in pripomo~kov z donacijo 
soboslikarskega, pleskarskega in ~rkoslikarskega mojstra iz Metlike narasla za 21 
predmetov. Pridobili smo osem raznovrstnih ~opi~ev, sito za precejanje apnenega 
mleka, dve pleskarski lopatici, ravnilo, bencinski gorilnik – ob`igalko, {est enodelnih, 
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napisna tabla za kovinostrugarsko obrt, izdelek ~rkoslikarja Ludvika [truklja. Ljubljana. 60. ali 70. leta 20. 
stoletja. Zbirka SeM. Foto: Andrej dular, 2008.

Slikarska ve~delna {ablona za stensko dekoriranje. Metlika. prva tretjina 20. stol. Zbirka SeM. 
Foto: Andrej dular, 2008.
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v glavnem doma narejenih {ablon, eno petdelno {ablono strojne izdelave in kovinski 
glavnik za flodranje. 

V istem letu so pri{li v muzej {e predmeti soboslikarja in pleskarja iz Dolenjega 
Logatca. Poleg kompleta {tevil~nih in ~rkovnih {ablon iz plo~evine, je donacija 
premogla pet topih pisalnih ~opi~ev, radiatorski ~opi~, dva okrasna valj~ka, kotnik, 
bencinski gorilnik – ob`igalko in pleskarsko lestev, mojstrovo obrtno {tampiljko in stol 
z naslonjalom – flodran slikopleskarski izdelek.

V letu 2008 je muzej z nakupom pridobil nekaj novih predmetov slikopleskarske 
obrti. Iz delavnice metli{kega mojstra, od katerega je muzej `e imel nekaj doniranega 
orodja, smo ponovno pridobili pomembne predmete – 20 raznovrstnih ~opi~ev, tri 
slikarske lopatice, gladilko za stene, sito za precejanje apnenega mleka in barv, dve 
slikarski ravnili, “ma~ka” za “{pric omet” in pleskarsko ozna~evalno vrvico. Posebno 
dragocena pridobitev je bila kolekcija starej{ih katalogov valj~nih in {ablonskih vzorcev 
razli~nih tujih firm, med katerimi izstopa tvrdka Erste Wiener Künstlerschablonen-
Fabrik Friedricha Wolfruma & Co. Ta pridobitve je pomembna, ker nam vzor~ni katalogi 
oziroma predloge izpri~ujejo izvor {ablon in kasneje vzor~nih valj~kov kot osnovnih 
orodij obrtnega dekorativnega slikarstva. Z njimi lahko ugotavljamo na~ine, obse`nost 
in razprostranjenost trgovine s temi obrtnimi delovnimi pripomo~ki ter njihov vpliv na 
likovni okus prebivalstva. Vzor~ne predloge so obrtni soboslikarji uporabljali tudi pri 
ponudbi storitev svojim strankam. 

Naslednja pridobitev slikopleskarskih predmetov v letu 2008 je bil nakup 12 
okrasnih valj~kov s pripadajo~imi vzor~nimi polami, 16 raznovrstnih ~opi~ev, med 
katerimi izstopajo ~opi~i za imitiranje razli~nih vrst lesa in pisalni ~opi~i, dveh slikarskih 
lopatic, dveh razli~nih slikarskih ravnil za ~rtaljenje, no`a za drobljenje in me{anje 
barve na paleti oz. kamnu, valj~ka za imitacijo lesnih por, brizgalne pi{tole, ve~delne 
{ablone in dveh slikarskih palic. Razen tega je muzej pridobil {e vzor~ne pole oziroma 
predloge za okrasne valj~ke prete`no italijanskih podjetij. Tudi ti predmeti so pri{li iz 
Metlike, vendar od drugega pleskarskega in slikarskega mojstra.

Isto leto je bil v obse`nej{em odkupu predmetov iz idrijske rudarske hi{e, ki je bila 
v lasti idrijskega fotografa in trgovca, za zbirko pridobljenih nekaj novih slikopleskarskih 
~opi~ev, kakr{ne so prodajali v lastni trgovini. Od hi{ne opreme pa so v zbirko kot 
obrtnopleskarski izdelek pri{la flodrana notranja hi{na vrata in {e trgovinska blagajni{ka 
miza (pult).

Slovenski etnografski muzej ima v svojih zbirkah notranje stanovanjske opreme 
precej{nje {tevilo razli~nih pohi{tvenih kosov, zbranih po Sloveniji in zamejstvu. Vse 
te muzealije so tudi neiz~rpen vir podatkov o na~inih izdelave, torej o obrtnem znanju 
mizarjev in velikokrat tudi pleskarjev, ki so z razli~nimi barvnimi opleski dajali lesnim 
izdelkom kon~no likovno podobo. Ti predmeti nam seveda povedo mnogo tudi o likovno 
estetskem okusu naro~nikov in uporabnikov teh predmetov ter o modnih trendih in 
vplivih na na{ prostor.
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[ablonirni ~opi~ in {abloniran vzorec na papirju. Metlika. druga polovica 20. stoletja. Zbirka SeM. Foto: 
Andrej dular, 2008.

dekorativni valj~ki za stensko slikanje s stiliziranimi rastlinskimi vzorci. Ljubljana. prva polovica 20. stoletja. 
Zbirka SeM. Foto: Andrej dular, 2008.
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^opi~ suvalec – oblikovalec za imitacijo lesa. Metlika. 50. ali 60. leta 20. stoletja. Zbirka SeM. 
Foto: Andrej dular, 2008.
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Flodran stol z naslonjalom. izdelek pleskarskega mojstra iz Logatca. prva polovica 20. stoletja. Zbirka SeM. 
Foto: Marko Habi~, 2008.


