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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу грађе 
из својих збирки приредила изложбу поводом 

двесто година од рођења композитора и 
пијанисте Франца Листа (1811–1886). 

Електронски каталог изложбе садржи 
попис дела и литературе са сигнатурама.



Франц Лист

(1811–1886)

Аутори изложбе

Ивана Гргурић и Силвија Чамбер

Скенирање и обрада фотографија

Оливера Михајловић

Уредник

Миро Вуксановић





Листови родитељи, Адам и Ана



Лист као шеснаестогодишњак



Листово писмо 



Млади Лист



Н IV 963



Н IV 5638Н IV 4522



Гп IV 1551



Н IV 2525







Н IV 1475 Н IV 3329





Н IV 4833



Н IV 6068



Програм концерта у Бечу



Листови клавири у Будимпешти



КдМ 1410



Листова кућа у Вајмару



КдМ 1130





Избор литературе о 

Францу Листу



Дм I 229 III 206774





II 429052



I 104579 II 34981



Лист 1858.



Дм III 41 I 103858



Концерт Франца Листа



II 15106 III 235475



III 298208



II 236344



Д. Шобајић, Темељи савременог пијанизма, стр. 3252



IV 280428 III 431963



Листова рука



Д. Плавша, Музички портрети, стр. 79–112





Рекли су о

Францу Листу 



Какав моћан и узбудљив утисак 

оставља већ сама његова појава!

Хајнрих Хајне 





Тај величанствени човек не може 

ништа да учини а да не открије 

себе (...) У њему све стреми чистој 

и апсолутној креацији. 

Рихард Вагнер



Најтеже је говорити о самој његовој 

уметности (...) То заправо и није 

свирање на клавиру на овај или на онај 

начин, већ израз смелог карактера, 

коме је суђено да господари, 

да одједном овлада вештином 

уместо занатом који учаурује 

уметност (...) 

Роберт Шуман



Листов гроб у Бајројту



Сви ми такође свирамо клавир,

али многи од нас имају само 

по неколико прстију 

са његових двеју руку.

Јоханес Брамс 



Руковет бр. 5–6, 2008.



Снага, деликатност, шарм 

и на прави начин акцентирани 

ритмови, били су његова главна 

својства, удружени са неуобичајеном 

топлином осећања, беспрекорном 

прецизношћу и оном способношћу за 

убедљивост која краси доброг оратора 

– предводника маса.

Сен Санс



Висок и веома мршав, бледуњавог 

лица са великим зеленим очима 

боје мора (...), са импонујућим 

држањем које је одавало знаке 

патње, неодлучних покрета, 

изгледало је као да клизи пре него 

да корача (...)

Мари Д’Агу 



Споменик у Бургенланду



У крајњој линији сви ми потичемо 

од њега  не изузимајући ни 

Вагнера, – и захваљујемо му на

свему што смо у стању да

створимо.

Феручо Бузони 


