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Keizerin Elisabeth in witte jurk met sterren
Materiaal: Fotografische reproductie (origineel: olieverf)
Franz Xaver Winterhalter, ca. 1865
Collectie: Kunsthistorisch Museum, Wenen

Schilderij met keizerin Elisabeth op Corfu in rouwgewaad
Materiaal: Fotografische reproductie (origineel: olieverf met pastel)
1898, Friedrich August von Kaulbach
Origineel in Hofmobiliendepot, Wenen
Het schilderij Kaiserin Elisabeth auf Korfu is in 1898 geschilderd door Friedrich August
von Kaulbach. Het is een postuum portret: keizerin Elisabeth was dat jaar overleden,
vermoord door een Italiaanse anarchist. Het schilderij toont de keizerin in
rouwkleding. Na de dood van haar zoon Rudolf in 1889 droeg zij uitsluitend zwart, en
liet zij zich niet meer portretteren of fotograferen.

Schilderij keizer Wilhelm II in uniform
Alfred Schwarz: ‘Wilhelm II in het uniform van het Leib-Garde-HusarenRegiment’
Materiaal: olie op doek, ca. 1929
Gesigneerd rechtsonder: Alfred Schwarz
Collectie: Huis Doorn

Aquarel ‘Doorkijk naar de colonnade van de peristyle van het Achilleion’,
door A. Giallina, ca. 1910
Materiaal: aquarel
Collectie: Huis Doorn

Aquarel ‘Onder de colonnade van de peristyle van het Achilleion’
door A. Giallina, ca. 1910
Materiaal: aquarel
Collectie: Huis Doorn
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Badmantel van keizerin Elisabeth
Materiaal: Katoen met borduursel
Wenen, ca. 1890
Collectie: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H., Wenen.
Keizerin Elisabeth had roekeloze eigenschappen. Bij storm op zee liet ze zich
soms aan de mast van het schip vastbinden om het natuurgeweld gade te
slaan. Door gymnastiek en paardrijden hield zij haar lichamelijke conditie op
peil. Op Corfu wandelde zij met haar leraar Grieks van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat. Ook zwom zij – tot schrik van de hofhouding – ver in zee.

Kaviaarschaal met drie dolfijntjes
Materiaal: Zilver
Wenen, ca. 1890
Collectie: Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft
m.b.H., Wenen
Keizerin Elisabeth heeft zich tot in de details bezig gehouden met
de vormgeving van het Achilleion. De dolfijn, voor Elisabeth
symbool van vrijheid, komt in vele verschijningen voor. Hier zijn
drie dolfijnen gebruikt als voet voor een zilveren kaviaarschaal.
Elisabeth was ook gefascineerd door vrouwelijke schoonheid. In de klassieke oudheid vond zij die
gepersonifieerd in de Drie Gratiën.

Selectie oudheden van keizerin Elisabeth
Collectie: Hermesvilla/Wien Museum, Wenen
Te zien is een selectie Grieks aardewerk: een parfumvaas (plemochoë,
Athene, 450-440 v.Chr.), een schaal voor visgerechten (Zuid-Italië, 350325 v.Chr.), een drinkschaal (kantharos, Athene, ca. 440-400 v.Chr.) en
een oliefles met afbeelding van staande jongen (lekythos, Athene, 450440 v.Chr.)

Sculptuur van een krijger van de Artemis tempel
Afmetingen: 92 cm hoog, 44 cm breed, 24 cm diep
Collectie: Archeologisch Museum Corfu, Griekenland
De Artemistempel (590-580 v. Chr. ) op Corfu was gedecoreerd met beschilderde
kalkstenen sculpturen en terracotta platen. De sculpturen van de westgevel zijn
het best bewaard gebleven: de rennende Gorgo Medusa, haar kinderen Chrysaor
en Pegasos, twee panters en twee groepen strijders. Deze fragmenten stammen
van andere gedeelten van het gebouw. Ze zijn in 1911 opgegraven door keizer
Wilhelm II en de archeoloog Wilhelm Dörpfeld.

Foto: Keizer Wilhelm II (in donkere mantel) inspecteert opgraving
Artemis tempel
Foto: 12 april 1911
Collectie: Huis Doorn
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Plaquette met Gorgokop
Materiaal: steen
Italië, 19de eeuw
Collectie: Huis Doorn
De monsterlijke Gorgonen waren drie zusters, die leefden aan de rand
van de bewoonde wereld. Hun aanblik was ijzingwekkend: ze hadden
slangenhaar en slagtanden als van een roofdier. Hun blik deed iemand
verstenen. Eén van de Gorgonen, Medusa, was sterfelijk. Zij werd door
Perseus onthoofd. Dit hoofd (gorgoneion) werd door de godin Athena als
trofee gedragen. De ontdekking van het Gorgoreliëf in 1911 maakte diepe indruk op keizer Wilhelm
II. Zijn leven lang bleef hij zich interesseren voor deze mythologische figuur. In Huis Doorn
organiseerde hij conferenties over dit thema, met als eregast Wilhelm Dörpfeld.
Stervende Achilles in de tuin in het Achilleion
De Berlijnse beeldhouwer Ernst Herter schiep in 1884 het monumentale
standbeeld ‘Sterbender Achill’. De held is door een pijl van de Trojaan
Paris in zijn achilleshiel geraakt. Met veel gevoel voor pathos heeft de
beeldhouwer de doodstrijd van Achilles uitgebeeld. Keizerin Elisabeth
kocht het beeld, en liet het opstellen in de tuin van het Achilleion.
Foto: Marlite Halbertsma
Beelden van twee atleten
Afgietsels van 19de-eeuwse mallen: Fonderia Storica Chiurazzi, Napels
Materiaal: Brons
Collectie: bruikleen Studio Ewald Jamin (Leiden)
In de tuin van het Achilleion, bij de centrale trap, stelde keizerin Elisabeth
bronzen beelden op van twee atleten. Het zijn exacte kopieën van Griekse
beelden uit de Villa dei Papyri bij Herculaneum, nu in het Nationaal Museum
van Napels. De jeugdige naakte atleten zijn worstelaars of hardlopers.

Monumentale vaas (stamnos) in Griekse stijl
Schildering met diverse scènes van de inname van Troje.
Königliche Majolika Werkstatt Cadinen, ca. 1890
Collectie: Huis Doorn

Bordje met beschildering ‘Ajax en Hektor’
Beschilderd door Wilhelm II, Berlijn 1880.
Collectie: Huis Doorn
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Pendule met Achilles
Materiaal: brons
Firma J.B. Ghiesbregt, Brussel, 1820
Collectie:Huis Doorn
In 1909 werd op het centrale terras van het Achilleion het
monumentale bronzen beeld ‘Triumphierender Achill’ opgericht. De
kunstenaar Johannes Götz ontwierp het beeld naar de wensen van
keizer Wilhelm II. De martiale en gespierde krijger contrasteert sterk
met het tragische beeld van de stervende Achilles, dat keizerin
Elisabeth hier eerder had laten neerzetten. De mythe van Achilles
komt terug in de decoratie van Wilhelm’s bronzen pendule. Onder de
wijzerplaat is Achilles’ onderdompeling in de Styx te zien.

