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ZÁPADOSLOVENSKÉ
MÚZEUM

Zaujímavosti a novinky zo života múzea

Za nami je rok, ak˘ sme
neãakali, ak˘ sme si nevedeli
vôbec predstaviÈ. V mnoh˘ch
ohºadoch nás prinútil prehod-
notiÈ naše životy, vzÈahy,
prácu, osobné zameranie vo
všetk˘ch smeroch. Napriek
všetk˘m obmedzeniam a neis-
tote sme dostali neãakane
nieão, v ão sme možno dúfali,
že nastane niekedy v ìalekej
budúcnosti. Vtedy, keì bude-
me na dôchodku, keì si splní-
me všetky povinnosti, keì
bude náš pracovn˘ život za
nami. Dostali sme ãas. A ako
mnohé v našich osudoch, je to
dar, ktor˘ má viac rozmerov.
Nebol to len priestor na to, aby
sme si dokonãili záležitosti,
ktoré sme dlho odkladali, aby
sme sa venovali svojim koníã-
kom, preãítali všetky odložené
dobré knihy, nemuseli maÈ
rann˘ zhon, robiÈ r˘chlo deÈom
desiatu do školy a vodiÈ ich na
krúžky. Získali sme aj priestor
pre seba sam˘ch. Nie každ˘
z nás bol na to zvyknut˘.
Mnohí zistili, že im ch˘ba star˘
život a mnohí zistili, že nie.
Prehodnotili priority. Prepísali
svoj príbeh. Uvedomili sme si
veºmi intenzívne, že za každ˘m
rozhodnutím, za každ˘m ãís-
lom, štatistikou sa skr˘va ºud-
sk˘ osud. Dnes, keì možnosti
vzájomného stretávania sú
obmedzené, berieme ãastejšie
do rúk fotografie, upomienko-
vé predmety, drobné darãeky,
ktoré sme dostali. Vìaka nim si
sprítomÀujeme životy našich
blízkych a cítime sa byÈ k nim
bližšie.

V múzeu poznáme tieto
pocity dôverne. Vieme, že za
každ˘m predmetom sa skr˘va
životn˘ príbeh ºudí, ktorí s ním
prežívali veselé i smutné chví-
le. Nie sú to len obyãajné veci.

Drobné poškodenia, patina,
stopy po hrách detí spred de-
siatok rokov, pracovné stoly,
na ktor˘ch sa písali veºké diela,
i stolíky, na ktor˘ch sa servíro-
vala káva a zákusky a veselo
pri nich plynul život. Mnohé
zaujímavé príbehy sme vám
sprostredkovali na sociálnych
sieÈach. Sme radi, že v našom
meste je stále veºa ºudí, ktorí
majú radi históriu, i v našom
múzejníckom podaní a stále tu
žije a do mesta  prichádza veºa
ºudí, ktorí by sa radi prešli
chodbami nášho múzea. Jeho
budovy sú dnes tiché, aspoÀ
navonok. Vo vnútri však pul-
zuje život. V ostatn˘ch t˘ž-
dÀoch sa pripravujú predmety,
ktoré chce vidieÈ hádam každ˘.
Hraãky, s ktor˘mi sa hrali deti
v priebehu dlhého 20-teho sto-
roãia. Bábiky, vláãiky, vozí-

ky... To všetko bude ãakaÈ na
prv˘ch návštevníkov po otvo-
rení našich priestorov. Verím,
že nielen na t˘ch mal˘ch, ale aj
dospelí sa radi pozrú do sveta
hier detí spred desaÈroãí. 

V mesiaci marci si môžete
priniesÈ kúsok múzea aj
domov. Tešíme sa ako veºmi
zarezonovala medzi našimi sle-
dovateºmi maºovánka Trnava –
kráºovské mesto. Našli sme
cesty ako vám ju bezpeãne
sprístupniÈ, aby ste mohli uka-
zovaÈ cestu históriou svojim
deÈom, prípadne pri nej sami
relaxovaÈ. Múzeum pre vás pri-
pravilo v spolupráci s TTSK
a vydavateºstvom CBS krásnu
publikáciu - âarovné sakrálne
pamiatky Slovenska. Nájdete
v nej nielen nádherné fotogra-
fie miest z celého Slovenska,
ktoré sú spojené s rôznymi for-

mami religiozity, ale aj foto-
grafie našich priestorov –
b˘valého  kláštora klarisiek.
Ide o limitované vydanie publi-
kácie, ktorú si môžete kúpiÈ len
u nás. Ponúkneme vám aj
kalendár – zberateºsk˘, poãtom
limitovan˘ náklad vydan˘
v spolupráci s OZ Risko. Veºmi
sme verili, že Vám ju budeme
môcÈ sprostredkovaÈ v pria-
mom kontakte... Keìže to nie
je možné, naša ponuka bude
sprostredkovaná v interneto-
vom priestore, hoci v ãasovom
sklze. 

Za múzeum vám prajeme
príjemné jarné dni, pozitívnu
energiu, schopnosÈ tešiÈ sa
z maliãkostí a vieru, že váš prí-
beh, ktor˘ budete písaÈ tento
rok, bude maÈ ten najlepší ko-
niec. 

M. Bocánová

Zabudnuté príbehy
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O  vydaní novej knihy
Trnavské fotoateliéry a  bro-
žovanej publikácie  Zborník
Západoslovenského múzea
v Trnave 2020  sme ãitateºov
informovali v  ãísle 4/2020.
To však neboli všetky ediãné
poãiny Západoslovenského
múzea v Trnave v roku 2020.
Predstavujeme vám ìalšie
vydané tlaãe.

âarovné sakrálne pamiatky
Slovenska – limitovan˘ náklad 

Západoslovenské múze-
um v  Trnave sídli v  budove
b˘valého kláštora klarisiek –
mohutného komplexu s  raj-
sk˘mi dvormi a  Kostolom
Nanebovzatia Panny Márie.
Nie každ˘ obyvateº mesta si
uvedomuje, aká je jeho archi-
tektúra v˘nimoãná a  krása
ãasto neobjavená. Preto sme
privítali možnosÈ spolupráce
na vydaní reprezentatívnej
publikácie âarovné sakrálne
pamiatky Slovenska. Vyda-

vateºsky sa projektu ujal
Martin KmeÈ s  kolektívom
a vydavateºstvo CBS Creative
Bussines Studio. V dynamic-
kej spolupráci vyšla kniha,
ktorá predstavuje Trnavu
práve prostredníctvom nášho
múzea. Nájdete tu však aj
umelecky hodnotné a poetic-
ké fotografie mnoh˘ch sak-
rálnych pamiatok – známych
aj menej známych z  celého
Slovenska. Kniha bola vyda-
ná v  obmedzenom náklade
a je  urãená pre záujemcov
o  históriu, kultúru a  samoz-
rejme, pre zberateºov. Je jedi-
ná svojho druhu a  bude
dostupná v uvedenom formá-
te s dôrazom na naše múzeum
len v ZSM. Kvalitná, takmer
400 stranová publikácia bude
pre záujemcov dostupná už
v marci – mesiaci knihy.

Kalendár 2021– limitovan˘
náklad  

V  decembri 2020 oslovil
Západoslovenské múzeum
v  Trnave Matúš Hlinãík
o spoluprácu na vydaní kalen-
dára na rok 2021. O v˘ber zo
starších pohºadníc Trnavy
z  múzejnej zbierky a  texty
k  nim sa postarala Simona
Jurãová a  grafickú úpravu
a  tlaã prostredníctvom
Risografu zabezpeãili Matúš
Hlinãík, Dávid Šima a  Peter
Koãiš. Fotografie získali tla-

ãou risografom jemné farebné
tónovanie. Kalendár vyšiel
v limitovanom náklade 200 ks. 

Trnava – kráºovské mesto
(vyšlo s  finanãnou podporou
Mesta Trnava)  

Maºovánka je útla 16-stra-
nová brožúra štvorcového for-
mátu urãená primárne pre naj-
menších návštevníkov múzea.
Jej autori Tomáš Vlãek (kres-
by) a  Simona Jurãová (text)
sa nechali inšpirovaÈ vedutou
od medirytca Jozefa Jägra,
ktor˘ zachytil Trnavu v polo-
vici 18. storoãia, ešte v ãase,
keì tu bola univerzita a opev-
nené mesto strážili Horná
a Dolná brána s barbakanmi.
Rytec zachytil mesto z vtáãej
perspektívy, a  tak sa divák
pozerá na ulice, námestia,
domy a  kostoly z  v˘šky.
Vybrali sme šesÈ detailov -
pohºadov na dominanty: bazi-
lika sv. Mikuláša a  kostolík
sv. Michala, mestská veža
a námestie, Katedrála sv. Jána
Krstiteºa a  námestie, Kostol
sv. Jakuba, kláštor klarisiek,
barbakan a  mestská brána.
Dvojstrany obsahujú krátky
text o  dominante, farebn˘
zmenšen˘ obrázok a  celo-
stránkovú kresbu na vyfarbe-
nie. V strede je celá veduta na
vyfarbenie. Maºovánka môže
slúžiÈ i dospelému záujemco-
vi v  rámci arteterapie ako
antistresová alebo relaxaãná
maºovánka.

Západoslovenské múze-
um zaãína systematicky
vydávaÈ sprievodcov po svo-
jich expozíciách urãen˘ch
návštevníkom, ktorí sa chcú
dozvedieÈ viac o danej téme,
alebo sa rozhodli prechádzaÈ
expozíciami samostatne, ale
tiež všetk˘m, ktor˘ch temati-
ka expozície bližšie zaujíma.
Sprievodcovia budú v troch

jazykov˘ch mutáciách –
v  slovenãine, angliãtine
a  v  nemãine. V  roku 2020
boli vydané dve brožúry
venované dvom expozíciám
vo vedºajších budovách
múzea. V Múzeu knižnej kul-
túry na poschodí je expo-
zícia venovaná sochárovi
a  medailérovi Williamovi
Schifferovi. V  Dome hudby
Mikuláša Schneidera Trnav-
ského sme v roku 2020 otvo-
rili reinštalovanú expozíciu
Dobro – dvorana slávy venova-
nú rezofonickej gitare Dobro
a  jej vynálezcovi Johnovi
Dopyerovi a tiež hudob-nému
festivalu Dobro-fest Trnava. 

William Schiffer – sochár
a medailér. Sprievodca expo-
zíciou.

Sprievodca má obálku
a 8 strán venovan˘ch životu
a  tvorbe tohto autora, ktoré-
mu Trnavãania udelili v roku
2001 titul „OsobnosÈ storo-
ãia“. Jeho život a  dielo boli
spojené s Parížom a Trnavou,
a  preto sa oznaãuje aj ako
„Most dvoch kultúr“. Sprie-
vodca obsahuje 25 fotografií
a vyšiel v slovenãine, angliãtine
a v nemãine v náklade po 300 ks.

Dobro – dvorana slávy.
Sprievodca expozíciou.

Sprievodca približuje zá-
kladné historické fakty o rezofo-
nickej gitare Dobro a jej vyná-
lezcovi Johnovi Dopyerovi,
ktor˘m sa venuje expozícia.
Obsahuje i  zaujímavosti
z  medzinárodného hudobné-
ho festivalu Dobrofest Trnava,
ktor˘ sa konal pravidelne
v  rokoch 1992 – 2008. Sprie-
vodca má obálku a 8 strán, 13
obrázkov a vyšiel v slovenãine,
angliãtine a v nemãine v nákla-
de po 300 ks. Knihy a brožúry
je možné objednaÈ alebo kúpiÈ
v múzeu.

M. Bocánová a S. Jurãová

V roku 2020 sme vydali...



3

Móda 20. storoãia prešla od
skonãenia prvej svetovej vojny
neuveriteºn˘m v˘vojom, v kto-
rom sa odrazili všetky spolo-
ãenské a politické premeny
Európy. Veºk˘ zlom nastal
hlavne v ženskej móde.
Nepohodlné, dlhé a nazberka-
né šaty, hrubé vrstvy, sÈahujúce
korzety a veºké klobúky nahra-
dili krátke, plisované sukne,
blúzky, jemné vlnené džerzeje
a voºné kabátiky. Veãer prišiel
ãas na „charlestonky“ s nízko
posaden˘m pásom a dolu
s mierne rozšírenou sukÀou,
dokonale vhodnou na tancova-
nie. Látky i strihy boli pružné
a pohodlné. 

Tridsiate roky priniesli po
krachu na burze krízu
a katastrofálna ekonomická
situácia znamenala vytriezvenie,
ktorému sa musela prispôsobiÈ
aj móda. Chlapãenskú nonša-
lantú siluetu slobody vystrieda-
la vysoká, štíhla a elegantná
žena, ktorá sa pokúšala vyzeraÈ
ão najchudšie a najstriedmej-

šie. Mnohé dievãatá a ženy sa
chceli podobaÈ módnym iko-
nám filmového plátna. Keìže
si elegantné veãerné róby
nemohli dovoliÈ, rozmohlo sa
domáce krajãírstvo. Návrat
zaznamenala ženská silueta,
pás sa vrátil do pôvodnej
v˘šky, sukne sa opäÈ mierne
predæžili, prísne hranaté strihy
boli plné golierov a manžiet.
Ženy neopúšÈali domovy bez
rukaviãiek a klobúkov, ktoré sa
v zbierkach múzeí zachovali
vo väãšej miere. Však spolo-
ãenské veãerné šaty, ktoré sa
dedili a požiãiavali medzi prí-
buzn˘mi alebo kamarátkami,
sú doložené iba sporadicky.
Šaty boli ãasto prešívané
a upravované podºa požiadaviek
nositeºky a módnych trendov.
Práve preto akvizícia dvoch
pôvodn˘ch spoloãensk˘ch
veãern˘ch šiat z prelomu 20. až
30. rokov 20. storoãia pochádza-
júcich z rúk šikovnej krajãírky
je pre zbierku textilu ZsM
mimoriadne vzácna. Šaty

z ãierneho saténu so strojovou
ãipkovanou látkou na dlh˘ch
rukávoch, voºn˘m živôtikom
a bohatou sukÀou, ktorá sa roz-
širuje pod znížen˘m pásom sú
inšpirované romantickou nos-
talgiou. Naz˘vali sa tiež tzv.
robes de styles. Ich súãasÈou je
spodnica pridávajúca na obje-
me a bolerko bez rukávov
z rovnakej ãipkovanej látky.
Druhé šaty z ãiernej látky s bie-
lymi a hned˘mi bodkami sa od
pása dolu postupne rozširujú
vìaka všit˘m trojuholníkov˘m
pásom z ãierneho tylu, ão spolu
so spodnicou vytvára dojem
bohatej sukne. Tomuto modelu
dominujú zväãšené rukávy.
Boli obºúbené najmä medzi
"príliš" star˘mi a naopak mla-
d˘mi, dobrou kamuflážou si
získali obdiv aj u žien mohut-
nejšej postavy. Šaty si oblieka-
la pani Magdaléna Kºúãovská,
manželka advokáta Štefana
Kºúãovského, ktorí žili
a  vychovávali tri deti v centre
mesta Nitra, letné mesiace trá-
vili v nádhernej vile Pod
Zoborom. Pani Magdaléna
bola aktívnou ãlenkou spolku
Živena, na veãierkoch a banke-
toch ktorého ãasto aktívne
vystupovala a hrala na klavíri.
Spolu s manželom boli súãas-
Èou mnoh˘ch spoloãensk˘ch
podujatí, nakoºko pán
Kºúãovsk˘ pôsobil ako ãlen
mestského zastupiteºstva
v Nitre. Z jeho šatníka pochá-
dzajú dve pánske vesty a  košele
s dlh˘mi rukávmi na manžeto-
vé zapínanie, ktoré sa nosili so
smokingom. V tomto prípade

už nejde o v˘robok domácej
krajãírskej dielne, ale o kúpen˘
produkt. Kvalitné prevedenie
predæženej košele s tzv. golie-
rom button-down znaãky
Three Tower shirts/ Joss Shirt
Charleston z dvadsiatych
rokov 20. storoãia je zabalené
v originálnej škatuli. Podºa
kvality materiálu a strihu je
možné usudzovaÈ, že ide
o luxusné v˘robky. Keìže
tento typ košieº so stojaãikom
bol prispôsoben˘ na nosenie
odnímateºn˘ch golierov, sú vo
veºmi dobrej kondícii. Totiž
goliere si vyžadovali  ãastejšie
ãistenie ako samotné košele.
Okrem toho ich bolo možné
v prípade zniãenia jednoducho
vymeniÈ.  

Rovnako ako dámske aj
pánske spoloãenské obleãenie
zo zaãiatku 20. storoãia patrí
v zbierkach múzeí k vzácnej-
ším a hodnotnejším predme-
tom, dopæÀajú mozaiku dobo-
v˘ch zvyklostí a obliekania
urãit˘ch spoloãensk˘ch vrstiev.

L. DuchoÀová

Spoločenské oblečenie z prelomu 20. a 30. rokov 20. storočia

Zaujímavé akvizície do zbierok Západoslovenského múzea v roku 2020

(Pokraãovanie na str. 4)

Kolekcia autentických plagátov trnavských kín z rokov 1919 - 1921

Ponuka 24 plagátov z trnav-
sk˘ch kín z  obdobia tesne po
vzniku âeskoslovenska bola
ak˘msi mal˘m zázrakom už len
z toho dôvodu, že išlo o papie-
rov˘ materiál spred sto rokov.
V dobe vzniku to bola obyãajná
propagaãná tlaã na tenkom
papieri - spotrebn˘ plagát, kto-
rého aktuálnosÈ vypršala 2 t˘žd-
ne od vydania. Potom sa zahodil

ãi prelepil nov˘m. Súkromn˘
majiteº nás pri ponuke informo-
val, že obal s plagátmi mu daro-
val in˘ Trnavãan, syn typografa
zamestnaného v  tlaãiarni
František Urbánek a spol. Tento
pôvod je veºmi pravdepodobn˘,
okrem jediného sú všetky pla-
gáty z  produkcie uvedenej tla-
ãiarne. Zbierka je však unikátna

nielen poãtom a zachovanosÈou
plagátov, ale i v˘povednou hod-
notou. Kolekcia totiž dopæÀa
mozaiku doteraz získan˘ch
informácií o histórii trnavsk˘ch
kín. Práve z poãiatkov kín v Tr-
nave toho až tak veºa nevieme. 

Z kolekcie 24 plagátov bolo
vytlaãen˘ch 16 ks pre Kino
Invalid, 7 ks pre Apollo Bio

a jeden pre Kino Urania Trnava.
Z roku 1919 pochádza 6 ks pla-
gátov, z  roku 1920 je 10 ks
a z roku 1921 je 8 ks plagátov.
TlaãiareÀ Fr. Urbánek a  spol.
vytlaãila 23 ks plagátov a  iba
jeden - z  roku 1919 pochádza
z  tlaãiarne Salamona Wintera.
Plagáty majú rôzne formáty –



od cca A4 až po veºkorozmerné
približujúce sa formátu A1.
Najväãší má rozmer 950 mm x
630 mm. Väãšina z nich je tla-
ãená na papieri veºmi tenkého
typu podobnom prieklepovému
papieru. Iba väãšie formáty sú
na pevnejšom type papiera.
Farba tlaãe je ãierna, farebnosÈ
papiera sa mení – krémová,
modrá, zelená, sivá, ružová,
žltá, oranžová – všetko pastelo-
vé odtiene. Texty sú dvojjazyã-
né – v  slovenãine (s bohemiz-
mami) a nemãine.

V  doterajších v˘skumoch
trnavsk˘ch kín sa spomína prvé
kino v Trnave za monarchie v r.
1910, od r. 1912 známe ako
kino Fidélio. Druhé kino pre-
vádzkoval od  r. 1914 Fridrich
(Frigyes, Fritz, Bedrich)
Matzner najskôr na Rákociho
ulici ã. 11, potom ã. 9, kde bolo
až do r. 1919 (resp. 1920).
Po r. 1920 fungovalo na
Masarykovej ulici Bio Invalid.

Po vzniku âSR prevádzkoval
František Filípek krátko
v  rokoch 1920 – 1921 Kino
Urania v  budove divadla na
Wilsonovom námestí. Súvis
a  následnosÈ niektor˘ch kín sa
nám však podºa údajov daÀo-
v˘ch registrov a  dobovej tlaãe
nepodarilo dosiaº nájsÈ. 

Medzi plagátmi s  progra-
mom trnavsk˘ch kín, ktoré
múzeum zakúpilo v  decembri
2020, sa nachádza i mal˘ (v. 315
mm, š. 480) nenápadn˘ plagát
s oznamom pre trnavskú verej-
nosÈ, ktor˘ je však pre históriu
kín v  Trnave podstatn˘. Jeho
text informuje: „Na vedomie
dávame ct. obecenstvu, že sme
prevzali doterajší Apollo Bio
a  prosíme ctené obecenstvo
o hojnú návštevu. Prvé predsta-
venie bude v sobotu 28. augusta
o  6. hodine. S  hlbokou úctou
Trnavskí invalidy.“ Datovanie
modrou ceruzkou na zadnej
strane je 27. VIII. 1920, tlaãila

ho kníhtlaãiareÀ Fr. Urbánek
a spol. v Trnave v r. 1920. Tento
oznam je ch˘bajúcou kockou
v mozaike  a odkazuje na
Fridricha Matznera a jeho kino
s  názvom Apollo Bio, ktoré
kedysi prevádzkoval na
Rákocziho 9 (a  platil zaÀho
dane). Po prevrate sa zmenila
iba jeho adresa na Masarykova
7 (miesto zostalo identické). Na
jednom mieste pôsobilo
Matznerove kino od r. 1915 až
do leta 1920. V auguste 1920 ho
prevzal Spolok trnavsk˘ch
invalidov a názov kina sa zme-
nil na Bio Invalid a to pôsobilo
celé nasledujúce desaÈroãie.
V  roku 1930 ho prevzal nov˘
majiteº Kornel Šarmír, zrekon-
štruoval ho, zmenil techniku na
zvukovú a prevádzkoval ho od
r. 1931 s  názvom Kino Tatra.
Fridrich Matzner si však dal me-
dziãasom postaviÈ novú budovu
kina na Štefánikovej ulici a v ro-
ku 1931 ho otvoril s  názvom

Palace Kino Apollo. Teraz nám
je už aj jasné, odkiaº sa vzal jeho
názov - prevzal a upravil meno
svojho prvého kina Apollo Bio.

Plagáty z kolekcie propa-
gujú napr. filmy: Syn bohov,
DeÀ odplaty, Apoštol chudiny
(1919), LázeÀ pána prefekta,
B˘kove oko, Polnoãná záhrada,
Mal˘ Pirót (1920), VládkyÀa
sveta, Rodná zem, Lúpež
v r˘chliku a Sumurun v hlavnej
úlohe s  Polou Negri (1921).
Zbierka 24 plagátov bola dlhé
desaÈroãia uložená v  suchom
prostredí, v  obale formátu A4,
v ktorom boli plagáty zložené.
V  nasledujúcich mesiacoch sa
budú vyrovnávaÈ v  kartónoch
z  nekyslého papiera. Následne
ich múzeum zdigitalizuje a  ich
dokumentácia bude vložená
do  centrálnej evidencie múzej-
n˘ch zbierok CEMUZ, verej-
nosti bude materiál prístupn˘ na
Slovakiana.sk 

S. Jurãová
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Maºované stropné trámy z Abrahámu
Len v˘nimoãne sa do zbie-

rok múzea dostávajú archi-
tektonické ãasti tradiãn˘ch
vidieckych obydlí trnavského
regiónu. Takáto príležitosÈ sa
naskytla v marci minulého
roku poãas obhliadky domu
v obci Abrahám na
Hviezdoslavovej ulici, ktor˘
bol približne od zaãiatku 90.
rokov 20. storoãia trvalo neo-
b˘van˘. Objekt postupne
chátral a nov˘m majiteºom
bol urãen˘ na asanáciu.
Prehliadky stavby sa zúãast-
nili etnologiãka múzea Aneta
Vlãková spolu s dvomi
zamestnancami Krajského
pamiatkového úradu v Trnave
Zuzanou Rábikovou a Matú-
šom Sládkom. V prednej

reprezentatívnej izbe sa
pôvodne nachádzal dreven˘
stropn˘ maºovan˘ trám z roku
1857. Typovo predstavoval
hlavn˘ trám miestnosti, tzv.
podvlak alebo prievlak, ktor˘
podopieral všetky ostatné
kratšie prieãne trámy.
Napriek vyblednutiu kedysi
pestrého viacfarebného dekó-
ru bolo evidentné, že trám
mal bohatú, i  dnes dobre
identifikovateºnú v˘zdobu
vrátane ãitateºn˘ch mien
majiteºa (ZIGO MACEJ)
i zhotoviteºa (RIPAS
JOZEF). V strede sa nachá-
dzal christogram IHS, ktor˘
ako dôležit˘ kresÈansk˘ sym-
bol zosobÀoval vieru obyva-
teºov príbytku a zároveÀ mal

zabezpeãovaÈ ich ochranu.
Spolu s datovaním a menami
bol umiestnen˘ v jednodu-
chom pozdæžnom rámãeku.
Okrem neho boli na predmete
namaºované viaceré starobylé
predkresÈanské motívy. Spo-
meÀme napríklad šesÈcípu
hviezdu v kruhu predstavujú-
cu slnko ako dôležit˘ zdroj
sily a života, ktorá mala rov-
nako ochrannú funkciu. Na
oboch koncoch trámu boli
pravdepodobne zjednodušene
zobrazené monštrancie. Voº-
né miesta medzi hlavn˘mi
v˘zdobn˘mi elementami
vypæÀali dva pásy esovitého
pletenca, ktor˘ patril k obºú-
ben˘m ornamentálnym prv-
kom v tradiãnej kultúre slo-

venského vidieka.
V priebehu obhliadky

domu bol v poslednej (štvrtej)
obytnej miestnosti objaven˘
ìalší podobne zdoben˘ nosn˘
trám s menom manželky,
matky ãi sestry majiteºa prvé-
ho trámu (ZIGO MARA).
Datovanie na tomto predmete
už bohužiaº nebolo natoºko
kompletne zachované.  Meno,
rok a rastlinn˘ motív boli
spolu v rovnakom pozdæžnom
rámãeku ako na prvom tráme.
Zhodné boli i motívy roziet
a esovit˘ch pletencov.
V˘zdoba sa však odlišovala
použitím kvetinového orna-
mentu v podobe jednotliv˘ch
hlaviãiek tulipánov, ktor˘ch
motívy b˘vali medzi najãa-
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stejšie zobrazovan˘mi druh-
mi kvetov. 

Prieãne trámy v obidvoch
obytn˘ch miestnostiach mali
po celej dæžke namaºova-
n˘ motív esovitého pletenca
s drobn˘mi kvetmi. Zaují-
mavosÈou je, že všetky trámy
vrátane trámov hospodár-
skych ãastí domu boli na hra-
nách zdobené technikou hlbo-
kého vruborezu. Z porovna-

nia všetk˘ch trámov, ich roz-
merov, prevedenia plastickej
i maºovanej v˘zdoby, nápisov
i datovaní jednoznaãne
vyplynulo, že trámy boli
vytvorené ako súbor jedn˘m
tesárom, ktorého môžeme
stotožniÈ s menom na prvom
tráme – Jozef Ripas.

Vlastník nehnuteºnosti
prejavil ochotu darovaÈ obi-
dva hlavné trámy do múzea aj

spolu s jedn˘m kratším prieã-
nym trámom. SúãasÈou etno-
grafickej zbierky sa tak stali
tri maºované stropné trámy,
ktoré sú vzácnym dokladom
v˘zdoby vidieckeho interiéru
v trnavskom regióne v polo-
vici 19. storoãia. Ich získanie
je zároveÀ dokladom vzájom-
nej spolupráce a koordinácie
dvoch štátnych inštitúcií
Krajského pamiatkového

Detail trámu z prednej izby Detail trámu z prednej izby Detail trámu z poslednej izby

úradu a Západoslovenského
múzea v Trnave pri záchrane
predmetov v˘znamnej kultúr-
nej hodnoty. Stav trámov si
bude vyžadovaÈ ešte bezpo-
chyby odborn˘ reštaurátorsk˘
zásah, aby sa ich v˘zdoba
zaskvela v plnom lesku
a mohli sa staÈ atraktívnou
súãasÈou novej etnografickej
expozície.

A. Vlãková

V historickej knižnici
múzea máme každoroãne nie-
koºko stoviek prírastkov. Je
to spôsobené najmä t˘m, že
postupne evidujeme do zbie-
rok historické tlaãe, ktoré sa
nachádzajú v historickej kniž-
nici, doteraz však neboli
súãasÈou zbierkového fondu
múzea. V roku 2020 išlo väã-
šinou o staré periodiká zvia-
zané po roãníkoch, napr.
Athenaeum (PešÈ, pár roãníkov
medzi rokmi 1838 – 1915),
The Australian Messenger of
the Sacred Heart (Melbourne,
1900 – 1913), PlameÀ
(Trnava, 1935), Archaeolo-
gisch-Epigraphische Mitthei-
lungen aus Oesterreich

(ViedeÀ, 1877 – 1888), Ar-
chaeologiai értesitõ (Buda-
pešÈ, 1891 – 1917), Botanikai
közlemények (BudapešÈ, 1908
– 1915) ãi „trnavsk˘ schema-
tizmus“ Schematismus ...
apostolicae Tyrnaviensis
(Trnava, 1938, 1944, 1948).
Zaujímavé sú aj knihy ako
napr. „americk˘“ slovník
Nov˘ tlumaã americk˘
(Chicago, 1919), Dalmácia
(BudapešÈ, zaã. 20. stor.)
alebo Saltenova Bambiho
rodinka s ilustráciami Vincen-
ta Hložníka (Martin, 1947).
Celkovo ide o 171 kníh a zvia-
zan˘ch roãníkov periodík.

Okrem evidencie vlast-
n˘ch zbierok tvoria naše prí-

rastky aj dary a kúpené knihy.
V minulom roku sme získali
darom 59 kníh, spomedzi kto-
r˘ch môžeme spomenúÈ
Slavkov : Napoléon - Auster-
litz 1805-1931 (Brno,
[1931]), T. G. Masaryk vÛdce
legií (Praha, 1938), jedno
z prv˘ch slovensk˘ch vydaní
Robinsona Crusoa (Bratisla-
va, asi 30. roky 20. stor.),
poéziu Iºju Jozefa Marka
Srdce a struny (Bratislava,
1942), uãebnicu prírodovedy
Živoãíchopis pre nižšie triedy
škôl stredn˘ch (Olomouc,
1928) alebo Špirkove
Umelecko-historické pamiat-
ky na Spiši (1. zv., Spišská
Kapitula, 1936). 

Najmenšiu položku tvoria
zakúpené knihy, a to 37
kusov. Okrem in˘ch to bol
druh˘ a zároveÀ posledn˘
roãník ãasopisu Vãelka, ktor˘
redigoval Štefan Krãméry
(1926-27), päÈ kníh pre deti
od Márie Rázusovej-
Martákovej – Hrdinovia
(1935), Od jari do zimy
(1939), Jánošík (1941), Hore
grúÀom - dolu grúÀom
(1943), Zlatá podkova, zlaté
pero, zlat˘ vlas (1959) alebo
Vodrážkovi Piráti (1937).
Viacero zo zakúpen˘ch kníh
vyšlo v edícii Dobré slovo,
ktoré vydávala Matica slo-
venská v rokoch 1930 – 1950.

M. Ševãík

Nové prírastky v historickej knižnici

Dalmácia. BudapešÈ,
bez roku

Slavkov : Napoléon -
Austerlitz 1805-1931.

Brno, 1931

Bambiho rodinka. 
Martin, 1947

Mária Rázusová-
Martáková. Hrdinovia. 

Martin, 1935
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Drevné opály
Jedn˘m z prírastkov geolo-

gickej zbierky v minulom roku
bola kolekcia opálov z lokality
Horná Ves. Opál patrí medzi
kysliãníky, v podstate je to
amorfn˘ kysliãník kremiãit˘
s obsahom vody. Nálezy opá-
lov na území Slovenska sú
známe už oddávna. V súãas-
nosti poznáme na našom území
okolo 200 v˘skytov, ãím je
opál najrozšírenejším drah˘m
kameÀom u nás. V lokalite
Horná Ves sa nachádzajú dva
varianty opálu – chlóropál
a drevn˘ opál, ktor˘ je oveºa
zaujímavejší. V okolí Hornej
Vsi prebiehala v treÈohorách
intenzívna vulkanická ãinnosÈ.
Jej predmetom boli aglomerá-
tové tufy a tufity, na ktoré sú
viazané v˘skyty drevn˘ch opá-

lov. Pri v˘buchoch sopiek bol
zniãen˘ okolit˘ les a polámané
stromy boli zasypané sopeã-
n˘m popolom.

Drevn˘ opál patrí medzi
skamenené drevá. Ide hlavne
o ãasti konárov a kmeÀov stro-
mov. Na to, aby drevo skame-
nelo, je potrebné, aby nastal
rad priazniv˘ch podmienok.
Základnou podmienkou je, aby
bolo drevo prekryté vrstvou
sedimentov, ktorá zabráni jeho
zhnitiu. Priaznivé podmienky
nastávajú hlavne vo vulkanic-
k˘ch oblastiach. Na územiach
so sopeãnou ãinnosÈou vzni-
kajú roztoky SiO2, ktoré
nahrádzajú organické ãasti
dreva. Dochádza k tzv. prekre-
meneniu alebo opalizácii.
V˘sledn˘m produktom je buì

skremenelé drevo alebo drevn˘
opál. Zvyãajne sa zachovajú
letokruhy a bunková štruktúra
dreva, ktorá je dobre pozorovateº-
ná hlavne pod mikroskopom. 

Veºké kusy drevn˘ch opá-
lov sa našli v minulosti
v Hornej Vsi najmä pri budo-
vaní lesn˘ch ciest. Drevn˘ opál
z tejto lokality má rôzne farby
¬- ãiernu, bielu, žltú, hnedú. Je
to spôsobené prímesou rôz-
nych prvkov – železa (Fe),
mangánu (Mn), niklu (Ni).
FarebnosÈ a štruktúra drevn˘ch
opálov vynikne hlavne po roz-
rezaní a naleštení vzorky.
Opracované opály sa používajú
ìalej na v˘robu dekoratívnych
predmetov a šperkov.

V geologickej zbierke sa
nachádza viacero zaujímav˘ch

drevn˘ch opálov z nášho úze-
mia. Kolekcia opálov z Hornej
Vsi vhodne dopæÀa prírodoved-
n˘ zbierkov˘ fond múzea.

M. Hornáãek

Západoslovenské múze-
um v Trnave sa v  roku 2020
zapojilo do mimoriadnej
v˘zvy Fondu na podporu
umenia na akvizíciu kníh do
odbornej knižnice múzea.
ŽiadosÈ bola podporená
sumou 3000,- eur. Múzeum
do projektu vložilo aj vlastné
zdroje a zakúpilo knihy v cel-
kovej hodnote vyše 3500,-
eur. âasÈ kníh bola kúpená
z  ponuky domácich kníhku-
pectiev Martinus a  Panta
Rhei,  ãasÈ z  ponuky kníh
vydan˘ch inštitúciami v zria-
ìovateºskej pôsobnosti
Ministerstva kultúry SR
a kníh, ktor˘ch vydanie pod-
poril v  minulosti Fond na
podporu umenia (ão bola
podmienka získania grantu).
Múzeum takto obohatilo
svoju odbornú knižnicu o 187
nov˘ch knižn˘ch titulov.
Knižniãn˘ fond tak tvorí
22454 knižn˘ch jednotiek.
Zakúpené knihy využijú nie-
len zamestnanci, ale aj použí-
vatelia knižnice z  radov štu-
dentskej, odbornej i  laickej
verejnosti. Pri v˘bere kníh

poskytli pomoc odborní
zamestnanci múzea, ktorí
odporuãili na kúpu knihy
obohacujúce vedné odbory –
históriu, hudobnú históriu
a vedu, knižnú históriu, ume-
nie, zoológiu, botaniku, geo-
lógiu, etnológiu, archeológiu,
dejiny techniky, architektúru,
múzejnú pedagogiku a pod. 

Z kníh, ktoré takto múzeum
získalo spomenieme naprí-
klad všetky doteraz vyjdené
zväzky Encyklopédie Beliana
1 – 8, deväÈ zborníkov
M O N U M E N T O R U M
TUTELA vydan˘ch Pamiat-
kov˘m úradom Slovenskej
republiky v Bratislave, špeci-
fické odborné publikácie zao-
berajúce sa kolekciami mate-
riálov˘ch predmetov (sklo,
numizmatika, cechy, reklama
a  obchod, hrnãiarstvo, riad,
ºudové hudobné nástroje, his-
torick˘ odev, textil a  obuv
a  pod.), ale aj monografie
umelcov (Weiner-Kráº, Sikora,
Harminc, Donner, Mudroch,
Bazovsk˘).

Západoslovenské múzeum
v  Trnave zabezpeãuje  nové

prírastky do odbornej knižni-
ce nielen kúpou ale aj v˘me-
nou a darmi. V roku 2018 zís-
kalo darom z  Historického
ústavu SAV v Bratislave tak-
mer stovku odborn˘ch publi-
kácií. Každoroãne získa
v˘menou za vlastné vydané
tituly desiatky nov˘ch kníh
z inštitúcií nielen na
Slovensku ale i  v  zahraniãí
(z múzeí, galérií, knižníc
vysok˘ch škôl a  pod.) Za
uplynulé desaÈroãie bol
nákup nov˘ch kníh podpore-
n˘ priemernou sumou 300,-
eur roãne z  vlastn˘ch zdro-
jov. Väãšinou sa nakupovalo
na veºtrhu kníh Bibliotéka
(ktor˘ sa konal každoroãne
v novembri), kde sa veºa kníh
predávalo s uvádzacou cenou
alebo v zºave. Podpora
z  grantového systému FPU
v  roku 2020 umožnila dokú-
piÈ nielen periodicky vychá-
dzajúce ãasti niektor˘ch publi-
kácií (encyklopédie, zborní-
ky), ale dovolila obohatiÈ
knižnicu aj o  drahšie tituly.
Po ukonãení pandemick˘ch
opatrení a návrate k bežnému

spôsobu práce si budú môcÈ
návštevníci tieto knihy oso-
bitne pozrieÈ v novo zriadenej
ãasti študovne, kde boli všet-
ky knihy z  projektu FPU po
elektronickom spracovaní
uložené a  oznaãené. I  keì
odborná knižnica Západo-
slovenského múzea v Trnave
nepatrí svojím rozsahom
medzi veºké knižnice, syste-
matick˘m dopæÀaním kvalit-
ného knižniãného fondu pris-
pieva k celkovej vzdelanostnej
a vedomostnej úrovni zamest-
nancov múzea i širokej verej-
nosti.

S. Jurãová a V. Ohrablová

Akvizícia kníh do príruãnej knižnice ZsM - Projekt FPU
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Drobnosti z múzea
⦁ Rok 2021 sme zaãali múze-
om zatvoren˘m pre verejnosÈ.
Odborní zamestnanci však
pracujú z  domu a  pripravujú
pre návštevníkov zaujímav˘
program, ktor˘ si budú môcÈ
vychutnaÈ po uplynutí obme-
dzení v  dôsledku pandémie.
Pripravili sme tiež projekty
v  rámci grantového systému
Fondu na podporu umenia
a budeme dúfaÈ, že komisie
FPU zaujmú a  naše žiadosti
finanãne podporia.
⦁Lucia DuchoÀová a Simona
Jurãová pripravujú v spoluprá-
ci s firmou EVKA novú v˘sta-
vu na prvom poschodí hlavnej
budovy múzea. V˘stava
s názvom Detsk˘ svet zavedie
budúcich návštevníkov do det-
stva, ktoré prežívali ºudia v 20.
storoãí. I keì zopár predmetov
a  fotografií pochádza  i  z 19.

storoãia, väãšinu hraãiek
a  pomôcok do školy si
pamätajú prarodiãia súãasnej
generácie detí.  
⦁ Na FB stránke ZsM sme
publikovali v  mesiacoch
december 2020 – február
2021 spolu 30 nov˘ch prís-
pevkov, z  toho 24 v  rámci
pravideln˘ch seriálov na stre-
du a piatok:

December
Fotka na stredu
2. 12. Mená z náhrobníkov 4
(Jurãová)
9. 12. Keì sa kúrilo kach-
ºami (Jurãová)  (DuchoÀová)
16. 12. Vianoãné pohºadnice
(Jurãová)
23. 12. Betlehemy v Trnave
(DuchoÀová)
30. 12. Novoroãné pohºadnice
(Jurãová)

Piatkové ãítanie
4. 12.  Sv. Korona – maºba na
skle zo zbierok múzea (Vlãková)
11. 12. Bitka kurucov a laban-
cov pri Trnave (DuchoÀová)
18.12. Buffonovo prírodo-
vedné dielo z 18. storoãia
(Ševãík)

Január
Fotka na stredu
6.1. Traja králi (Bocánová)
13. 1. Mená z náhrobníkov 5
(Jurãová)
20.1. Pozemné stavby
(DuchoÀová)
27.1. Mená z  náhrobníkov 6
(Jurãová)
Piatkové ãítanie
8.1. Humanistick˘ básnik Ján
Bocatius a kniha z roku 1599
(Ševãík)
15. 1. Aragonit 1 (Hornáãek)
22. 1. Aragonit 2 (Hornáãek)

29. 1. Príbeh predmetu (Jurãová)

Február
Fotka na stredu
2.2. Doprava vºavo (Jurãová)
10.2. Dom, kde zomrel kráº
(Jurãová)
17.2. Mená z  náhrobníkov 7
(Jurãová)
24.2. Trnavské dvory (Jurãová)
Piatkové ãítanie
5.2. Herbár (Ševãík)
12.2. Fašiangy (Bocánová)
19.2. Hady (Haršányová)
26.2. Aragonit 3 (Hornáãek)

Za naším bývalým kolegom Dr. Petrom Horváthom

* 30. marec 1943, Trnava
† 8. január 2021, Trnava

Historik, muzeológ, orga-
nizátor kultúrnych a spolo-
ãensk˘ch podujatí v Trnave
a trnavsk˘ lokálpatriot Peter
Horváth odišiel náhle zaãiat-
kom januára 2021. Cel˘ jeho
život bol spojen˘ s kultúrou
a umením. Možno menej
známa je skutoãnosÈ, že
v roku 1958 sa stal dorastene-
ck˘m majstrom okresu v stol-
nom tenise, že pôsobil ako
manažér rockovej skupiny
The Breakers v jej zaãiatkoch
a že 16. septembra 1969 uvie-
dol spolu s Petrom Radvá-

nyim prvú diskotéku v Trnave.
V Západoslovenskom múzeu
v Trnave pracoval po ukonãe-
ní vysokoškolsk˘ch štúdií
najskôr ako historik, vedúci
historického oddelenia (1965
– 1986) a ãasom vo funkcii
zástupcu riaditeºa. Po odcho-
de z múzea pôsobil celé dve
desaÈroãia na Ministerstve
kultúry SR vo viacer˘ch
funkciách (1986 – 2006).
Zastával dôležité posty na
úseku múzeí, galérií, knižníc
a najmä v oblasti ochrany
kultúrneho dediãstva. Dlho-
dobo pôsobil v heraldickej
komisii ministerstva kultúry
pre realizáciu erbov miest
a obcí Slovenska. 

V rámci práce v Západo-
slovenskom múzeu pripravil
niekoºko v˘znamn˘ch v˘stav,
napr. V˘chodoázijské ume-
nie (1968), Spoloãenské
a umelecké premeny Trnavy
(1975),  âlovek a  meranie
ãasu  (v˘stava historick˘ch
hodín). V roku 1985 bol spo-
luautorom medzinárodnej
v˘stavy Trnavská univerzita
(1635 – 1777), podieºal sa

i na realizácii stálej expozície
dejín mesta (1988). Bol kurá-
torom viacer˘ch autorsk˘ch
v˘stav umelcov, napr.
W. Schiffera, M. Balgavého,
E. Pauloviãa, J. Jurãu,
K. Huãku, E. Ambrušovej, atì. 
Poãas svojho tvorivého živo-
ta inicioval viacero aktivít,
ktoré zv˘razÀovali v˘znam
Trnavy a osobností, ktoré boli
s Àou spojené. Patril k auto-
rom myšlienky podujatia
Trnavské dni, ktoré spájalo
úspešn˘ch trnavsk˘ch rodá-
kov z rôznych kútov sveta.
Bol spoluzakladateºom tohto
podujatia, na ktorého prípra-
ve sa aj aktívne podieºal.
Taktiež inicioval umiestnenie
súsošia sv. Cyrila a Metoda
v Trnave i osadenie pamät-
n˘ch tabúº viacer˘m osobnos-
tiam kultúrneho a spoloãen-
ského života. Bol ãlenom via-
cer˘ch komisií – heraldickej,
námetovej pre emisiu pošto-
v˘ch známok a ãlenom viace-
r˘ch redakãn˘ch rád. Bol tiež
autorom publikácie Mal˘ slo-
vár trnafsko-slovensk˘, knihy
Pod krídlom Fortúny, tiež

spoluautorom Dejín Trnavy
a viacer˘ch ìalších kníh, pub-
likoval vyše tristo odborn˘ch
ãlánkov. Z posledn˘ch aktivít
ho treba spomenúÈ aj ako spo-
luiniciátora besied s názvom
Trnavsk˘ pantheon.

Za svoju ãinnosÈ dostal
viacero ocenení: Cena mesta
Trnava 1999, V˘roãná cena
ãasopisu Pamiatky a múzeá
2003, Pamätná medaila
Zväzu múzeí na Slovensku
2003, Pamätná medaila SNM
2003, Medaila Chatama
Sofera, Pamätná medaila
Trnavského samosprávneho
kraja 2008 a iné. 

Odchodom Petra Horvátha
stráca Trnava jednu z v˘-
znamn˘ch osobností mesta,
ktorá svoj život zasvätila
odkr˘vaniu a uchovávaniu
dôležit˘ch historick˘ch uda-
lostí, ako aj v˘znamu osob-
ností spojen˘ch s najstarším
kráºovsk˘m mestom na
Slovensku.  

S. Jurãová
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ZÁPADOSLOVENSKÉ
MÚZEUM V TRNAVE
Múzejné námestie 3

Otváracie hodiny:
Ut – Pia    8,00 – 17,00
So - Ne   11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené

DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5

(budova prístupná aj pre 
imobiln˘ch návštevníkov)

Letná prevádzka
od 1. marca  do 31. októbra

Ut - Pia  8,30 – 12,30 
vstup na objednanie

Ut - Pia 13,00 – 14,30 
prítomn˘ lektor

So - Ne  11,00 – 17,00 
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

MÚZEUM KNIŽNEJ
KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10  

Letná prevádzka 
od 1. marca  do 31. októbra

Ut - Pia  8,30 – 12,30 
prítomn˘ lektor

Ut - Pia 13,00 – 14,30 
vstup na objednanie

So - Ne  11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Knižnica
Západoslovenského
múzea v Trnave

Príruãná knižnica múzea je
špeciálna a odborná knižnica
urãená len na prezenãné štú-
dium. Poskytuje knižniãné
a informaãné služby intern˘m
a extern˘m používateºom a bá-
dateºom. Primárne je vybudo-
vaná od poãiatku múzea pre
potreby odborn˘ch zamest-

nancov. Od roku 2002 slúži
verejnosti, obsahuje vyše
22000 knižn˘ch jednotiek.
Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok:   
10,00 – 12,00 
13,00 – 15,00

telefón študovÀa
033/5917345 
mobil na knihovníãku: 
+421 902611327 
e-mail knižnice: 
zsmuzeum@zupa-tt.sk 

Pre bádateºov
Na internetovej stránke

múzea sú v záložke Služby
zverejnené informácie pre
bádateºov, v  pdf formáte je
dostupn˘ text bádateºského
poriadku a cenník. 

Záujemca o bádanie vo
fondoch Západoslovenského
múzea v  Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno
a priezvisko, názov vysielajú-
cej organizácie, úãel bádania
(publikaãn˘, prezentaãn˘,

študijn˘ a pod.),  predmet,
resp. tému bádania a kontakt
alebo použije tlaãivo
Bádateºsk˘ list z internetovej
stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea. 
ŽiadosÈ bádateºa posúdi riadi-
teºka múzea a pridelí ju kom-
petentnému odbornému pra-
covníkovi. Žiadateº ìalej
komunikuje s odborn˘m pra-
covníkom, ktor˘ požiadavku
na bádanie vybavuje. 

Telefón: 033/5512913

V záložke Služby/Fotogra-
fovanie a filmovanie je zve-
rejnen˘ cenník a žiadatelia si
môžu stiahnuÈ tlaãivo ŽiadosÈ
na snímanie svadby, vyplniÈ
ho a mailom zaslaÈ na adresu
múzea zsmuzeum@zupa-
tt.sk alebo priniesÈ podpísané
osobne do múzea.

Informácie

Fotografovanie 
a filmovanie 
svadieb 

Na vybrat˘ch miestach inte-
riéru a exteriérov Západo-
slovenského múzea v Trnave je
možné snímaÈ svadby.
Potrebné informácie nájdu
záujemcovia na internetovej
stránke múzea.  

OBJEDNÁVKY:
033/ 551 29 13

KONTAKTY:
zsmuzeum@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

Za akademickým sochárom Bohušom Vilímom
Zo Školy umeleckého prie-

myslu Josefa Vydru v  Bra-
tislave prišla koncom januára
smutná správa. Reštaurátor
akad. sochár Bohuš Vilím odi-
šiel navždy dÀa 26. januára
2021 vo veku 62 rokov. Bol
vedúcim študijného odboru
reštaurátorstvo a ãlenom Slo-
venskej komory reštaurátorov.
Okrem desiatky reštaurova-
n˘ch sôch zanechal po sebe
i autorské dielo - sochu pápeža
Jána Pavla II. osadenú pred

Kostolom Svätej rodiny v Bra-
tislave – Petržalke v r. 2006 pri
príležitosti prvého v˘roãia
úmrtia pápeža.

Poãas svojej pedagogickej
praxe uãil študentov v  odbore
konzervovanie a  reštaurovanie
drevenej plastiky. V rámci roã-
níkov˘ch a  maturitn˘ch prác
bolo pod jeho odborn˘m vede-
ním konzervovan˘ch takmer
60 zbierkov˘ch predmetov
ºudového a  remeselného cha-
rakteru zo Západoslovenského

múzea v Trnave. Mnohé ºudové
drevené plastiky svät˘ch vyt-
vorené amatérskymi remesel-
níkmi boli v minulosti viackrát
premaºované. Študenti s jeho
odborn˘m dohºadom im vrátili
pôvodn˘ vzhºad. Múzeum
a  zamestnanci, ktorí s  ním
spolupracovali od roku 2009
strácajú v  jeho osobe takmer
kolegu. ëakujeme za všetko
a budeme spomínaÈ!

S. Jurãová


