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O kríze, ktorá nás učí
Milí priaznivci pamäÈov˘ch
inštitúcií, múzeí, star˘ch ãias,
umenia!
Prehupli sme sa do druhej
polovice roka 2020, ktor˘ pred
nás postavil nemalé skúšky
a v˘zvy. Nielen v oblasti vzdelávania a kultúry sme dúfali, že
na jeseÀ už bude situácia stabilizovaná a naše aktivity sa vrátia do normálnych koºají. Hoci
sa môže zdaÈ, že je to rok presúvania a rušenia mnoh˘ch aktivít, z pozície pracovníkov
múzeí môžeme konštatovaÈ, že
sa pracovalo a pracuje ešte viac
ako v slede predt˘m bežn˘ch
dní. V tomto období sa skloÀuje ãastejšie ako inokedy slovo
kríza. Tá sa prejavila v celej
spoloãnosti, vo všetk˘ch
odvetviach, v umení, kultúre,
vzdelávaní v miere, akú sme
doteraz nepoznali. Máme ju
zafixovanú ako negatívnu záležitosÈ, problém, ktor˘ by v ideálnom prípade nemal nastaÈ.
V skutoãnosti kríza je aj obdobím, ktoré nám dáva nové možnosti, umožÀuje nám vidieÈ
skryt˘ potenciál v každom
z nás, v priestore, kde sa pohy-

bujeme, v ºuìoch, s ktor˘mi
spolupracujeme.
V bežnej realite
mnohé z problémov, ktoré sa
objavili nevnímame, preberáme
totiž
modely,
ktoré tu dlhodobo
fungovali. Kríza
však transformuje naše svety.
Nauãené porozumenie sa problematizuje v zaujímaní úplne nov˘ch postojov,
odhaºuje ãloveka a jeho zm˘šºanie a hovorenie o realite. Núti
nás identifikovaÈ problémy
a hºadaÈ ich netradiãné riešenia.
Je to teda kríza, ktorá nás
mnohému uãí. Uãí nás tomu
najdôležitejšiemu – vidieÈ svet
nov˘mi oãami, uvedomiÈ si
jeho rozmanitosÈ a problémy,
staÈ sa súãasÈou osobného
experimentu a preverenia. Aj
kríza v kultúre, ktorú dnes zažívame, nám nov˘m spôsobom
predkladá to, ão sa neustále
snažila vynášaÈ na povrch –
scitlivenie ãloveka, jeho vzde-

lanie, vytváranie vnútorn˘ch
presvedãení, osobn˘ch žit˘ch
hodnôt. Ako jednoducho
a ºahko sa o t˘chto veciach
hovorí v dobr˘ch ãasoch!
Napriek svojmu v˘znamu
sa kultúra stáva obetn˘m
baránkom, o jej potrebnosti sa
diskutuje na rôznych platformách. Otázka však nespoãíva
v stanovení hierarchie dôležitosti jednotliv˘ch oblastí života
v spoloãnosti, ich v˘znamu pre
jednoduché prežitie. Problém
spoãíva v poznaní, že kultúra
a jej rozmanité odvetia majú
nezameniteºnú úlohu pri reflexii
života, hodnotení, prežívaní,

empatii, pochopení ºudskosti,
priestoru, plynutia ãasu, dejinn˘ch udalostí a súvislostí a ich
dopadu na dnešné dni.
V ãasoch dobr˘ch, bezproblémov˘ch sme radi chodili na
kultúrne podujatia, pripomínali
si rôzne v˘roãia, vnímali
hudbu na koncertoch – komorn˘ch i veºkolep˘ch. Súãasn˘
diskurz je aj o potrebnosti
kultúry a inštitúcií, ktoré ju
ponúkajú. Dnešné postoje
nevypovedajú len o tom, ako
zasiahne razantná udalosÈ chod
spoloãnosti, ale vypovedajú aj
o každom z nás – ãi nám ide
o to, prostredníctvom kultúry
vytváraÈ dojem, alebo prezentujeme svoj vnútorn˘ postoj.
Ani naše múzeum sa nevyhlo
dopadom udalostí tohto roka.
Sme si však vedomí, že ãlovek
potrebuje pre svoj život aj
krásu, umenie, vzdelávanie
a pamäÈ. O to sa snažíme
a dúfame, že tieto hodnoty
budeme vnášaÈ do života svojich návštevníkov v plnom rozsahu ão najskôr.
M. Bocánová

Etnofilm Čadca - postfestivalová prezentácia
âadca. Etnofilm âadca je najstarší filmov˘ festival na
Slovensku s v˘znamnou medzinárodnou úãasÈou, ktor˘ sa
tematicky orientuje na oblasÈ
etnológie, kultúrnej a sociálnej
antropológie a príbuzn˘ch
vedn˘ch disciplín. V˘ber filmov bol z predchádzajúceho
roãníka 2018, do ktorého bolo
prihlásen˘ch 173 filmov zo 46
krajín sveta. Do plejády zaujímav˘ch dokumentov prispelo

V závere leta sme historicky prv˘krát realizovali premietanie dokumentárnych filmov v exteriéri – v rajskom
dvore b˘valého kláštora klarisiek, ão akcii dodávalo
nevšednú atmosféru. Západoslovenské múzeum získalo
v˘nimoãnú možnosÈ ako jediná inštitúcia tohto typu na
Slovensku zorganizovaÈ tento
rok postfestivalovú prezentáciu filmov z festivalu Etnofilm
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aj Veºvyslanectvo Slovinskej
republiky, ktoré poskytlo zaujímav˘ dokumentárny film
Alexandrinky. Keìže podujatie malo veºmi dobr˘ ohlas,
Západoslovenské múzeum
bude realizovaÈ tento typ produkcie aj v roku 2021 z aktuálneho roãníka Etnofilm
âadca 2020.
M. Bocánová

Kurzy a dielne
Kurz tkania na doštiãke
a krosnách
V
Západoslovenskom
múzeu v Trnave sa po koronakríze v júni znova obnovili kreatívne kurzy v rámci Školy
ºudov˘ch remesiel. V sobotu
27. júna sa zišli záujemcovia
o tkanie na doštiãke a krosnách.
Pod vedením skúsenej lektorky
Evy Švorcovej zo Šamorína si
vyrobili rôznofarebné vzorované tkané pásy na doštiãkách. Po
dokonãení ich možno nosiÈ ako
tkan˘ náramok na ruke. V druhej ãasti kurzu si vyskúšali, ako
sa kedysi tkalo na krosnách –
priamo na stroji umiestnenom
v interiéri múzea. Bonusom
podujatia boli starobylé tkané
textílie, ktoré boli v múzeu
práve vystavené v rámci zbierkového predmetu mesiaca jún.

kurz osvieženie v podobe studenej limonády. Úãastníãky
boli rôznych vekov˘ch kategórií – od mlad˘ch dievãat a zaãiatoãníãok v háãkovaní až po
zruãnejšie dámy, ktoré kurz
v múzeu navštevujú opakovane,
pretože sa nielen nieão nové
nauãia, ale aj strávia príjemné
chvíle v tichom a pokojnom
prostredí plnom zelene. Kurz sa
konal od utorka 21. júla do piatku 24. júla 2020 v ãase od
15,00 do 16,45.

aby dobre vyschli. Aplikáciou
kuchynskej soli na vybraté
miesta vznikali na šatkách zaujímavé miesta pripomínajúce
morskú penu. Bolo zaujímavé
pozorovaÈ, ako sa farby postupne prepájajú a vytvárajú nové
odtiene. Napokon sa stihli šatky
dosušiÈ zavesené na šnúre
medzi stromami pred múzeom.
Veríme, že nové hodvábne
šatky z kurzu budú robiÈ radosÈ
pätnástim Trnavãankám, ktoré
sa kurzu v múzeu zúãastnili.

lením na rubovej strane obrázku. Deti i dospelí sledovali premeny svojich obrázkov až do
závereãnej modro-bielej podoby. Lektor im ešte ukázal
postup pri tónovaní obrázku
pomocou tanínu dohneda, ão
úãastníci kurzu využili, a tak si
odniesli so sebou domov jeden
modro-biely a jeden hnedo
tónovan˘ obrázok.

Úãastníci kurzu kyanotypie
s obrázkami

Háãkovan˘ prehoz

Kurz tkania na doštiãkách

Detail tkaného náramku
Letn˘ kurz háãkovania
V júli organizovalo múzeum už po tretíkrát t˘ždÀov˘
letn˘
kurz
háãkovania.
Lektorka Tatiana Florišová aj
tento rok nauãila vyše 20 úãastníãok základy háãkovania
a vysvetlila im postup pri vlastnoruãnej v˘robe háãkovanej
šatky. Keì poãasie dovolilo,
dámy sa venovali ruãn˘m prácam v príjemnom prostredí
múzejného nádvoria. Lektorka
pripravila na dvojhodinov˘

Kurz maºby na hodváb
Maºované hodvábne šatky
sú stále populárnym doplnkom
dámskeho obleãenia. Existuje
viac techník maºby na hodváb,
no väãšinou sú veºmi nároãné
na technické vybavenie a najmä
- každ˘ krok potrebuje svoj
ãas. Preto sme zvolili jednu
z najjednoduchších techník –
akvarelovú abstraktnú maºbu,
kedy sa farby do tkaniny zapúšÈajú a v˘sledok je viac-menej
dielom náhody. Leto je roãné
obdobie, kedy sa veºa ãinností
môže robiÈ aj vonku, a tak sme
úãastníãky privítali v sobotu 25.
júla 2020 o 14.00 hodine na
nádvorí. Lektorka kurzu
Tatiana Florišová v úvode
vysvetlila základné kroky pri
technike akvarelovej maºby na
hodvábnu šatku a poskytla
cenné rady pri v˘bere farieb.

Maºovanie na hodváb
Kurz kyanotypie
Obrázky maºované slnkom
bol názov dvoch kurzov kyanotypie - historickej fotografickej
techniky z 19. storoãia, ktor˘
pripravilo Západoslovenské
múzeum v Trnave zaãiatkom
augusta. V stredu 5. a vo štvrtok 6. augusta sa o 14,00 zišli
v priestoroch múzea záujemci,
ktor˘ch s technikou zoznámil
Tomáš Vlãek – fotograf múzea.
Najskôr im ukázal miešanie
chemikálie, citlivej na UV žiarenie a následne si ju každ˘
naniesol na pripravené papiere,
ktoré sa potom dôkladne vysušili fénom na vlasy. Obrázky si
vytváral každ˘ sám buì z pripraven˘ch negatívov, alebo
z lisovaného rastlinného materiálu ãi jemn˘ch ãipiek.
Naaranžované obrázky sa prekryli sklom, aby sa materiál
nepohol a zvyšok práce dokonãilo slnko. Obrázky na slnku
postupne menili farbu od modrej, cez zelenú až do sivej. Po
návrate do dielne sa negatívy,
rastlinn˘ i textiln˘ materiál
odstránil a obrázky sa vymyli
vo vode. Usušili sa najskôr
v ãistej tkanine, ktorá vysala ãasÈ
vody a napokon sa dosušili žeh-

Sušenie hodvábnych šatiek na
nádvorí múzea
Úãastníãky kurzu zaãali pracovaÈ vo vstupnej hale múzejnej
pivnice a neskôr si vyniesli
namaºované šatky na nádvorie,
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Detail obrázkov z kyanotypie

Erby z dielne Malí rytieri
Malí rytieri
Západoslovenské múzeum
v Trnave pripravilo pre deti
prázdninov˘ program s názvom
Malí rytieri s podtitulom
Stredoveké zábavky a zruãnosti. Okrem rozprávania o rytieroch a dámach v stredoveku
boli pripravené aj iné aktivity,
napr. v˘roba rodinného erbu
alebo štítu, v˘roba ozdoby do
vlasov pre dievãatá, návrh na
vlajku a hry – hod kruhmi na
cieº, piškvorky s kameÀmi,
vlajkovanie a iné zábavky.
Program
viedla
Blanka
Brímusová.
S. Jurãová

Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok
múzea - projekt FPU
Historická knižnica Západoslovenského múzea obsahuje približne 60 000 star˘ch
a vzácnych tlaãí a okolo 7 000
historick˘ch periodík. Väãšina
z nich sa nachádza v dobrom
stave, no obãas sa “nájde”
kniha, ktorá si vyžaduje odborn˘ zásah reštaurátorov. Tak sa
stalo aj teraz, keì sme vybrali
dve poškodené knihy na reštaurovanie. Vìaka projektu
Fondu na podporu umenia sa
nám podarilo získaÈ finanãn˘
príspevok na zreštaurovanie
oboch tlaãí. Ide o cestopis
o Malajzii Wanderungen eines
Naturforschers im Malayischen Archipel von 1878 bis
1883 od autora menom Henry
Ogg Forbes. Kniha vyšla
v nemeckej Jene v roku 1886.
Názov druhej knihy znie
Formularii Legalis Practici
a je od Francisca Monacelliho.
Vyšla v Ríme v roku 1714. Ide
o prvé vydanie komplexného
sprievodcu právnymi predpismi v rímskokatolíckych cirkevn˘ch súdoch. Obidve diela patria medzi raritné tlaãe, na
Slovensku evidujeme jedin˘

exemplár, nenachádzajú sa ani
v Slovenskej národnej knižnici.
Obidve tlaãe boli vo veºmi
zlom fyzickom stave: napadnuté plesÀou, zateãené, papier bol
krehk˘ a rozpadal sa, mali zniãenú pôvodnú väzbu a rozpadnut˘ chrbát.
Reštaurovaním
star˘ch
a vzácnych tlaãí ohrozen˘ch
nenávratn˘m poškodením ide
o záchranu nášho i svetového
kultúrneho dediãstva, jeho
zachovanie pre ìalšie generácie i sprístupnenie súãasn˘m
bádateºom. Obe tlaãe boli zreštaurované v Slovenskej národnej
knižnici, odbor reštaurovania

a konzervovania dokumentov.
Pri reštaurovaní bola rozobraná
knižná väzba, zreštaurované
jednotlivé súãasti a nakoniec
došlo k rekonštrukcii kníh na
základe pôvodn˘ch technológií
tak, aby sa ão najviac zachovala historická identita reštauro-

Tento projekt finanãne podporil

vaného dokumentu. Takéto
zreštaurované knihy slúžia ako
príklad záchrany svetového
kultúrneho dediãstva a zachovania pre nasledujúce generácie a zároveÀ sú k dispozícii na
štúdium pre odbornú verejnosÈ.
Návštevníci múzea budú maÈ
možnosÈ knihy vidieÈ v októbri
v rámci krátkodobej v˘stavy
Zbierkov˘ predmet mesiaca.
M. Ševãík

Dobová tlaã o Trnave - ãlánok v ãasopise Bratislavská pošta (1921)

Periodikum Bratislavská
pošta bol mesaãník, ktor˘
vydávala v rokoch 1920 –
1927 Jozefína Mareãková.
V letnom dvojãísle r. 1921
predstavila redaktorka v hlavnom texte Trnavu, ktorú aj

sama navštívila. Trnave
venovala štyri úvodné strany
textu so štyrmi fotografiami.
Redaktorka zaãína históriou
Trnavy (s titulom Predváleãn˘ ãlánok. Napísal
E. Kuna v roku 1809 - asi ide
o preklep - 1908, ktor˘ využíva zrejme viac rôznych
dobov˘ch zdrojov). âitateºa
zoznamuje s pôvodom názvu
mesta a pripomína hlavné
dejinné udalosti - slávne i tragické. ZároveÀ predstavuje
v˘znamné stavby – kostoly,
univerzitné budovy, mestskú
vežu a pod. âlánok však niekde na tretej strane plynulo
prechádza do textu priamo z pera redaktorky

Mareãkovej, ktorá sa pod
neho na konci aj podpísala.
Sama Trnavu navštívila, popísala jej aktuálny vzhºad
(1921) a okorenila text vlastn˘m komentárom, v ktorom
nešetrila kritikou všetkého,
ão by mohlo prípadného turistu od návštevy odradiÈ.
Súãasného ãitateºa zaujme
Mareãkovej silná antižidovská nálada, ktorá sa prejavovala už v mladom samostatnom štáte. Jej kritiku a obviÀovanie židov cítiÈ z každej
nasledujúcej vety: „Kto by po
t˘chto riadkoch sadol na vlak
a išiel by do Malého Ríma,
ten by bol trpko sklaman˘. Je
to smutná skutoãnosÈ, ale
3

k vôli pravdy musím to napísaÈ. Precestovala som celé
Slovensko, aj Karpatskú Rus
a musela som sa presvedãiÈ,
že všade, kde sa židia zahniezdili, mesto je spustlé,
škaredé, špinavé. Napríklad
Mukaãevo! Taká hnusoba,
taká špina, kde oko padne“....
„A preão je to? – Preto, že žid
sa nezaujíma o krásu mesta,
jemu nezáleží na tom, ão si
cudzinec myslí, keì tam prijde. Žid sa stará v˘luãne len
o rozmnoženie svojho majetku, o blahobyt svojej rodiny,
ostatné mu je – šuviks!“....
„ëaleko, široko môžeš cho(Pokraãovanie na str. 4)

diÈ, ale v židovskom okne kvetov, planty nenájdeš, lebo
planty stoja peniaze a ãas
(opatrovanie) a z toho žid
nemá rebach. Žid každého
idealistu drží za mešüge. âesÈ
v˘nimkám!“ Mareãková píše,
že po Mukaãeve je najžidovskejšie mesto Nové Mesto
nad Váhom a na treÈom mieste je Trnava. Píše: „Od tej
doby, ão sa tu rozmnožil –
vyvolen˘ národ, od tej doby
tu vyzerá po cigánsky. Židovsk˘ materializmus je nákazliv˘ a dostali ho dozaista aj
tunajší mestskí hodnostári.“
Redaktorka spomína, že
„ão v Trnave ešte pekné je, to
je tu z doby, keì ešte skutoãne bola Mal˘m Rímom“ (teda
kresÈanská). Kritiku v nasledujúcej ãasti rozšírila na
vedenie mesta ale i na redaktorov viacer˘ch periodík
vychádzajúcich v meste, ktor˘m akoby bolo jedno, ako
Trnava dnes vyzerá. Na Àu
ako ãloveka zvonka to pôsobilo, akoby nikomu z nich na
meste nezáležalo, akoby nik
nevidel a nevnímal zanedbanosÈ. Napokon vyz˘va kresÈanov, aby išli príkladom.
Vyzdvihuje niekoºko nov˘ch
ãesk˘ch prevádzok, ktoré
v meste otvorili vkusné
a upravené obchody s pekne
vystaven˘m tovarom vo
v˘kladoch: „Prv˘ papršlek
krásy a príjemnosti do tej špinavej, zanedbanej Trnavy
priniesla ãeská firma, ktorá si
dala na rínku dom obnoviÈ
a peknú fassadu spraviÈ
(z majoliky). Potom prišla
druhá ãeská firma na
Masarykovej ulici, dala si
dom obnoviÈ, peknú drevenú
fassadu spraviÈ a vo veºk˘ch,
ãist˘ch, ligotav˘ch oknách
má najãerstvejší tovar tak
vkusne a chutne vystaven˘, že
tunajší židia od prekvapenia
zbledli a onemeli. Ale len na
okamih. Už aj oni zaãali
domy obnovovaÈ, okná ãistiÈ,
obchody vymetaÈ, tovar pekne
vkusne do v˘kladu dávaÈ,
zdvorile obsluhovaÈ, atì.“
ëalšia ãasÈ kritiky sa
sústredila na možnosti ubytovania v meste: „âo ale
Trnava najviac potrebuje, tak
ako kúsok chleba, to je veºk˘
Hotel. Vás mil˘ch krajanov
v Amerike na to upozorním.
Také veºké obchodné mesto

a má len jeden Hotel, mal˘
a tak zanedban˘, no tak po
trnavsky. Slováci, stávajte zo
spánku a stavajte Hotely.
Stavajte slovenské kaviarne,
slovenské hostince!“ Nieão
však
pani
redaktorka
v Trnave aj pochválila:
„Jediné príjemné miesto je
ešte nádražná reštaurácia,
kde pán Karí dbá na veºkú
ãistotu, bezvadnú obsluhu
a v˘borné jedlá. Trnavãania
môžu byÈ pyšní na svoju stanicu. Keì si pomyslím na tú
špinu, na tú arogantnú obsluhu a na té ketasské ceny na
príklad v Košiciach, v Prešove, v Mukaãeve, v Nitre,
v PiešÈanoch, tak sa cítim
v Trnavskej stanici ako v raji.“

la aj pseudonymami Puella
Classika, Katarína Petroveská,
Slovenská pozorovateºka,
tetiãka Anka. Vyštudovala
nemeckú meštiansku školu
a ústav školsk˘ch sestier vo
Viedni, študovala rímske
právo, cudzie jazyky a esperanto, r. 1912 absolvovala
r˘chlopis
a
strojopis
v Budapešti. Pôsobila vo
Viedni, v Budapešti, do
r. 1918 v Paríži, 1918 – 36
v Bratislave, kde v rokoch
1920 – 27 redigovala zábavn˘
ãasopis s ºudov˘m zameraním Bratislavská pošta.
Poãetné beletristické práce
s nábožensko-v˘chovnou
tematikou a moralizátorskou
tendenciou vydávala vlastn˘m nákladom a prevažne
sama ich aj kolportovala. Na

V závere svojho ãlánku
o Trnave prešla Mareãková
k osobnosti Ferka Urbánka,
tlaãiara a spisovateºa, kresÈana a Slováka. Jeho dielo
poznali vtedy všetci Slováci

a Slovenky hlavne prostredníctvom divadeln˘ch hier,
ktoré sa hrávali snáì v každom ochotníckom ansámbli.
Mareãková si v tejto súvislosti nenechala príležitosÈ zab⁄dnuÈ do niekdajšej, nad
Slovákov povyšujúcej sa
maìarskej
inteligencie:
„Keby Maìari takého plodného spisovateºa mali, tak by
mu aj prsty pozlátili. Oni chudáci nemali žiadneho pravého spisovateºa v posledn˘ch
30 rokoch okrem Kalmana
Mikszathu a ten bol pôvodu
slovenského.“
Redaktorka
Jozefína
Mareãková (1880 – 1953)
pochádzala z Petrovej Vsi pri
Holiãi, svoje texty oznaãova4

súãasného ãitateºa môže
pôsobiÈ jej publicistika živelne a pravdepodobne takou
v poãiatkoch nového samostatného štátu aj bola. I keì
možno vo svojej dobe odrážala reálne nálady istej ãasti
obyvateºstva. V súãasnosti,
kedy bádateº môže študovaÈ
niektoré zdigitalizované periodiká online, objavujeme
dobové ãlánky ako zaujímav˘
dobov˘ zdroj informácií,
i keì vždy treba maÈ na mysli,
že ide o subjektívny pohºad
pisateºa.
S. Jurãová
Zdroj:
âasopis Bratislavská pošta, roãník II. , dvojãíslo 7-8, 1921, s. 1
– 4 v digitálnej podobe online na
www.ukb.sk

Maľby na skle zo zbierok Západoslovenského múzea
časť II. - stredné Slovensko
V predchádzajúcom ãísle
Múzejn˘ch novín sme vám
predstavili západoslovenské
obrázky na skle zo zbierok
nášho múzea. Tento ãlánok
venujeme ìalšej v˘raznej skupine, a to stredoslovensk˘m
maºbám na skle.
Obdobím vzniku sú o nieão
staršie ako západoslovenské
sklomaºby. Prvé sa zaãali objavovaÈ v priebehu 20. - 30.
rokov 19. storoãia, priãom
vrchol ich produkcia dosiahla
v druhej štvrtine 19. storoãia.
Geograficky
patrili
na
Slovensku medzi najrozšírenejšie. Najviac obrázkov tejto
skupiny sa našlo na Liptove,
v okolí Trenãína, Prievidze,
Novej Bane, Žiaru nad
Hronom, Banskej Štiavnice
a Banskej Bystrice. Predpokladá sa, že centrami ich
produkcie boli sklárne v Gápli
pri Trenãíne, v okolí Novej
Bane, medzi Detvou a Luãencom. Prostredníctvom podomov˘ch obchodníkov, ale aj
pútnick˘ch centier (predovšetk˘m Staré Hory pri Banskej
Bystrici) sa dostávali i desiatky
kilometrov od miesta svojho
vzniku. Autori sklomalieb síce
ostávajú pre nás neznámi, ale
ich tvorba sa dá rozlíšiÈ na dva
základné maliarske okruhy
s ìalšími variantami s osobit˘m stvárnením rovnak˘ch
tém. Pri viacer˘ch z nich je
okrem inšpirácií domácimi
drevorytmi Imricha Speváka
z Jastrabia pochádzajúcimi
z konca 18. storoãia badateºn˘
vplyv aj moravsk˘ch a rakúskych malieb na skle. Súvisí to
jednak s úãasÈou slovensk˘ch
veriacich na púÈach v t˘chto
krajinách, z ktor˘ch si domov
priniesli tamojšie maºby na
skle. Tie potom slúžili ako vzor
miestnym maliarom. Prípadne
s t˘m, že niektorí zamestnanci
slovensk˘ch sklární pochádzali
z uveden˘ch krajín, predlohy

poznali a pri svojej tvorbe z nich
ãerpali.
Ikonograficky maºby na
skle stredoslovenskej skupiny
najãastejšie
predstavujú
Ukrižovaného Krista a Boží
hrob. Poãetné sú však i motívy
Madony, Dojãiacej Madony,
Sv. Jozefa pestúna, Ježiška
s
vladárskym
jablkom,
Sedembolestnej Panny Márie,
Jasliãiek, Úteku do Egypta, Sv.
Trojice, svätcov blízkych
roºníckemu obyvateºstvu –
Floriána, Vendelína, Jána
Nepomuckého, Michala, Juraja
a Martina. Postavy svät˘ch na
obrázkoch mali chrániÈ rodinu
majiteºa i jeho hospodárstvo.
Svojou farebnosÈou a leskom
skla oživovali vidiecke domácnosti. Maliari stredoslovenskej
skupiny používali základnú
farebnú škálu v podobe ãervenej,
modrej, žltej, zelenej a bielej.
Kontúry postáv b˘vali ãierne,
alebo hnedé, svätecké glorioly,
koruny, kalichy, meãe a lemy
vzácnych rúch zv˘razÀovali
plátkov˘m zlatom. Pozadie
v˘javov maºovali zvyãajne
biele, ale aj žlté a tmavomodré.
Západoslovenské múzeum
uchováva takmer štyridsaÈ
obrázkov na skle stredoslovenskej skupiny. Predstavíme vám
aspoÀ niektoré z nich. Najviac
sú
zastúpené
motívy
Ukrižovaného a Božieho
hrobu. Maºby Ukrižovaného
majú zvyãajne modr˘ kríž,
okolo hlavného motívu vyrastajú voºne, alebo z kvetináãov
ãi s⁄dc kvetinové vetviãky
s typick˘m motívom kruhov˘ch ruží a pukov v ãervenej,
ãerveno-žltej alebo ãervenobielej farebnosti, doplnené
zelen˘mi lístkami (Obr.1).
Motív Božieho hrobu bol
zobrazovan˘ v podobe, ako ho
poznali veriaci z kostolov –
telo m⁄tveho Krista uložené
v oltárnej menze, na ktorej sú
položené monštrancia, svietni-

ky a kvety (Obr.2). Maºba
Sedembolestnej Panny Márie
s m⁄tvym telom Krista (Obr. 3)
patrí medzi ukážkové diela
maliarov stredoslovenskej skupiny. Typick˘ je pre Àu spôsob
zobrazenia Panny Márie. Tvar
hlavy je vajcovit˘, bez vlasov,
na boku s jedn˘m uchom.
Námetom vychádza zo šaštínskej piety, ktor˘ tvorivo dopæÀa
o kvetinové vetviãky vyrastajúce z kvetináãov. Zaujímav˘m,
aj keì nie ojedinel˘m je motív
Madony dojãiacej malého
Ježiška (Obr. 4). Madona
v podobe polopostavy drží
v náruãí dieÈa pevne zavinuté
do perinky. Nezameniteºnou
ãrtou tvorby maliara tohto typu
obrazov je oboãie a nos ústrednej postavy maºovan˘ jednou
linkou a malé bledoružové kruhové líãka. Obrázok predstavujúci Útek do Egypta (Obr. 5)
má špecifick˘ maliarsky rukopis s charakteristick˘m žíhan˘m dekórom pozadia predstavujúcim vegetáciu a pomerne
zriedkavo sa vyskytujúce tmavomodré pozadie.
Posledn˘mi
majiteºmi
malieb na skle stredoslovenskej skupiny boli v ojedinel˘ch
prípadoch obyvatelia obcí
trnavského regiónu (Dolné
Orešany, Šúrovce). Môže to
byÈ dokladom ãulého podomového obchodu, kedy putujúci
predavaã obrázkov na skle
zavítal aj do pre neho vzdialen˘ch oblastí. Ale taktiež dôkazom cestovania miestnych
veriacich do pútnick˘ch centier
na strednom Slovensku.
Väãšina spomínan˘ch obrázkov zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave však
pôvodne zdobila steny mestskej strednej spoloãenskej vrstvy, milovníkov a zberateºov
ºudového umenia.
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A.Vlãková
5

5

Podujatia a výstavy

Svet minerálov
Nová geologická v˘stava
prezentuje minerály podºa mineralogického systému, ktor˘ je
vybudovan˘ na základe chemického zloženia. Prezentované sú skupiny: prvky, sírniky,
halovce, kysliãníky a kyslíkaté
soli. Medzi najzaujímavejšie
exponáty
patrí
diamant
z Jakutska. ëalšou zaujímavou
skupinou sú odrody kremeÀa
(kryštalické aj skrytokryštalické),
ktor˘ch sa tu nachádza 23
kusov. Okrem mineralogického systému sú prezentované
esteticky veºmi zaujímavé
minerály rudn˘ch žíl zo
Slovenska (Banská Štiavnica,
Hodruša) a z viacer˘ch rumunsk˘ch lokalít. V˘stava je doplnená súborom fotografií minerálov z celého sveta.
S kameÀmi sa ãlovek stretával po celú dobu svojho
v˘voja. Pravekému ãloveku
bol surovinou, pri jeho opracovávaní sa nauãil používaÈ
mozog a získal zruãnosti.
Prv˘m minerálom, ktor˘ bol
preÀho dôležit˘, bola kamenná
soº. KameÀ používal k v˘robe
prv˘ch nástrojov a zbraní,
podºa neho sa volá toto obdobie doba kamenná. V ìalšej
etape v˘voja objavil ãlovek
rôzne druhy kameÀov so špecifick˘mi vlastnosÈami, ktoré sa
v˘razne líšili od ostatn˘ch. Na
konci doby kamennej ãlovek
zámerne vyhºadával Èažké
a farebné kamene, rozoznával
zlato a kusy rúd medi so zelen˘m povlakom. Najskôr ich
tavil v ohnisku, potom ich
spracovával v jednoduch˘ch
taviacich peciach. Prvé suroviny ãlovek získal povrchov˘m
zberom, neskôr ich zaãal

vyhºadávaÈ a ÈažiÈ pod povrchom. Útroby baní ponúkali
baníkom nádherné pohºady na
trblietajúce sa kryštály rôznych
minerálov. Baníci im nevedeli
odolaÈ, vynášali ich na povrch
a zhromažìovali ich v domácnostiach. Neskôr sa zaãali zbieraÈ a vytváraÈ prvé mineralogické zbierky.
S rozvojom modernej doby
vzrástol dopyt po surovinách,
ktoré sa zaãali systematicky
vyhºadávaÈ a vo veºkom ÈažiÈ.
Aj v súãasnosti sa nevieme
zaobísÈ bez nerastn˘ch surovín,
ktoré našli nové uplatnenie
v modern˘ch odvetviach (elektronika, poãítaãe, lety do kozmu).
Zaujímavú skupinu minerálov tvoria drahé kamene.
Vynikajú svojou farbou, leskom, tvrdosÈou, vzácnosÈou.
Už oddávna sa nimi ãlovek
zdobil. Najskôr ich používal
v prírodnej podobe, neskôr ich
opracovával - brúsil a leštil.
Vyrábal z nich rôzne šperky,
ale zdobil nimi aj insígnie
vysok˘ch
hodnostárov.
Zbierka Západoslovenského
múzea v Trnave obsahuje aj
hodnot né vzorky svetov˘ch
minerálov, z ktor˘ch ãasÈ predsta vujeme na tejto v˘stave.
M. Hornáãek

krát predstavila aj niektoré
b˘valé kláštorné priestory –
napríklad kryptu, kláštornú
nemocnicu, zimnú nocºaháreÀ,
jedáleÀ a kuchyÀu, meditaãné
nádvorie, vnútorné parlatórium
a sakristiu ako i oratórium, kde
sa mníšky zúãastÀovali bohoslužieb. Priamo v interiéri
kostola rozprávala o jeho histórii,
o prestavbách a napokon ukázala najstaršie nálezy objavené
pri pamiatkovom prieskume.
S. Jurãová
Stanislav Šurin v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie
organu. Známy trnavsk˘
odborník na organy a umelec
Stanislav Šurin porozprával
v úvode o histórii organov
a predstavil svoj prenosn˘
organ z druhej polovice 18. storoãia, ktor˘ krásne zapadal do
interiéru kostola, ktorého oltáre
pochádzajú z r. 1741. Krátky
organov˘ koncert doplnil
atmosféru zapadajúceho slnka
a jeho tieÀov a odrazov v historickom interiéri.

Prehliadky Kostola Nanebovzatia Panny Márie
V letn˘ch mesiacoch
múzeum znovu sprístupnilo
priestor nezreštaurovaného
Kostola Nanebovzatia Panny
Márie, ktor˘ bol v minulosti
klarisk˘m kostolom. V podveãern˘ch hodinách v piatok 10.
júla 2020 privítali jeho priestory sedemdesiat návštevníkov,
ktorí si vypoãuli krátke dejiny
tejto stavby prostredníctvom
prednášky Mgr. Lucie DuchoÀovej, historiãky múzea. Potom
sa v kostole po vyše sedemdesiatich rokoch rozozneli tóny
hudobného nástroja spätého so
sakrálnym interiérom – tóny

Prehliadka presbytéria kostola
s Luciou DuchoÀovou

Takmer o mesiac neskôr –
v nedeºu 9. augusta sa konala
druhá prednáška v interiéri
Kostola Nanebovzatia Panny
Márie, ktor˘ v rámci mestského podujatia Potulky mal˘m
Rímom navštívilo päÈdesiat
záujemcov o históriu. Historiãka Lucia DuchoÀová tento-
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V˘stava Salón – 30 rokov
ZVUZS

Vernisáž v˘stavy Salón – 30
rokov ZVUZS
Združenie
v˘tvarn˘ch
umelcov západného Slovenska
oslavuje v roku 2020 tridsaÈ
rokov svojej existencie.
Vzniklo ako nástupnícka organizácia jedného z troch združení fungujúcich pred rokom
1989 v troch krajoch na
Slovensku. Je to organizácia
umelcov, ktorá má ãlenov zo
Slovenska i hostí zo zahraniãia.
V jubilejnom roku predstavilo
Združenie tvorbu svojich ãlenov na dvoch miestach: vo februári v Galérii Umelka
v Bratislave – v súãasnom sídle
a v lete v Západoslovenskom
múzeu v Trnave – v priestoroch, kde Združenie pravidelne
vystavuje.
Salón je už tradiãne poníman˘ ako v˘stava najnovšej
tvorby ãlenov Združenia vrátane štipendijn˘ch prác z predošlého roka. Od 9. júla do 31.
augusta 2020 vystavovalo
v múzeu 46 autorov so 130 dielami. V˘stavou typu Salón sa

divákom naskytne obraz
o aktuálnej tvorbe širšieho
spektra umelcov, je to pre nich
mnohokrát prvá informácia,
ktorá ich možno v budúcnosti
privedie aj na autorskú v˘stavu
niektorého z vystavujúcich.
S. Jurãová

Vernisáž expozície Dobro –
dvorana slávy
V rokoch 1992 – 2008 sa
v Trnave konal Medzinárodn˘
hudobn˘ festival Dobrofest –
Trnava na poãesÈ Johna
Dopyeru – vynálezcu rezofonickej gitary dobro. Dobrofest
a dielo Johna Dopyeru si
Trnava uctila zriadením jediného múzea rezofonick˘ch
gitár na svete. Prvú expozíciu
Dvorana slávy dobra otvorilo
Západoslovenské múzeum
v Trnave v Dome hudby
Mikuláša Schneidra Trnavského
28. augusta 1996. Po presÈahovaní Osvetového strediska do
t˘chto priestorov boli vykonané úpravy v usporiadaní v˘stav
a nová reinštalovaná expozícia Dobro – dvorana slávy bola
inštalovaná v miestnosti na
poschodí.

Pohºad do expozície Dobro –
dvorana slávy
Jej vernisáž sa uskutoãnila
vo štvrtok 20. augusta 2020
o 15.00 hod. na nádvorí Domu
hudby Mikuláša Schneidera
Trnavského. Zorganizovali ju
Trnavsk˘ samosprávny kraj
a Západoslovenské múzeum
v Trnave. Nádvorie sa zaplnilo

hudobn˘ festival Dobrofest –
Trnava, pretože preslávil
Trnavu aj za hranicami
Slovenska. ëalej spomenula
filatelistické aktivity spojené
s Dobrofestom, a tiež autora
loga Dobrofestu, akademického maliara Jozefa Dóku ml.
a autora plakety – Ceny
Dobrofestu, sochára a medailéra Williama Schiffera. Lucia
DuchoÀová struãne porozprávala o rodine Johna Dopyeru,
o histórii hudobného nástroja
dobro a o jeho využití v rôznych žánroch hudby.
Na záver podujatia Milan
Benkoviã predviedol využitie
dobra v praxi – zahral na Àom
tradicionál v úprave Roba
Ickesa. Po tomto hudobnom
vstupe Simona Jurãová slávnostne otvorila reinštalovanú
expozíciu Dobro - dvorana
slávy a publikum pozvala na jej
prehliadku. Milovníci hudby
a histórie si prezerali reinštalovanú expozíciu s hudobn˘m
doprovodom bluesového dua
BeÀa & Radványi. Z ich repertoáru odznela pesniãka No
Expectations, Nemám hlad,
nemám smäd ãi Stormy
Monday Blues. V skladbe Baby
What You Want Me To Do
dokonca aj Bonzo hral na ústnu
harmoniku a dobrú náladu urobila i pesniãka Jambalaya (On
The Bayou).
L. DuchoÀová

priateºmi dobrej hudby. Ako
prv˘ sa obecenstvu prihovoril
hudobník a publicista Peter
„Bonzo“ Radványi, odborn˘
garant expozície a niekdajší
v˘konn˘ riaditeº Dobrofestu –
Trnava. Zaspomínal si na otvorenie prvej expozície pred 24
rokmi poãas 5. roãníka tohto
festivalu. Tiež porozprával ako
do nej najlepší dobrista na
svete, Ameriãan Jerry Douglas,

Bonzo Radványi a Milan
Benkoviã na vernisáži expozície Dobro – dvorana slávy
daroval svoje dobro. Bonzo si
na podujatie priniesol jednu zo
svojich celokovov˘ch rezofonick˘ch gitár a ìalší hudobn˘
hosÈ, dobrista country-rockovej
kapely Neznámi, Milan
Benkoviã, prišiel s dreven˘m
dobrom. Na úvod zahral vlastnú
lyrickú
kompozíciu
s názvom Do neba. O svojom
dobre Bonzovi prezradil, že
okrem toho, že je dobré, je to
kvalitn˘ ãesk˘ v˘robok a spoloãne zahrali svižnú pesniãku
Travelling Blues. Spevu sa
zhostil Bonzo. Po hudobnom
úvode sa ujala slova riaditeºka
Západoslovenského múzea
v Trnave, PhDr. Martina
Bocánová, PhD., ktorá zdôraznila posolstvo expozície Dobro
– dvorana slávy, a to, že sny
každého z nás sa môžu splniÈ,
pretože hudba má veºkú moc.
Nasledovala bluesová pesniãka
Talkative Woman, ktorá bola
odmenená veºk˘m potleskom.
Po Àom predstavili ideov˘
zámer a koncepciu reinštalovanej expozície Dobro – dvorana
slávy jej kurátorky: PaedDr.
Simona Jurãová a Mgr. Lucia
DuchoÀová. Simona Jurãová
vyzdvihla
Medzinárodn˘

Pamätná medaila vydaná
k 100. v˘roãiu narodenia
Williama Schiffera, autor:
Mário Slezák
7

Komentovaná
prehliadka
expozície William Schiffer sochár a medailér

Uvedenie pamätnej medaily
v záhrade Múzea knižnej kultúry
V stredu 26. augusta 2020
sa uskutoãnilo spomienkové
podujatie pri príležitosti nedožit˘ch
st˘ch
narodenín
Williama Schiffera. Delegácia
Mesta Trnava a Trnavského
samosprávneho kraja spolu
s predstaviteºmi kultúrnych
inštitúcií a v sprievode rodiny,
priateºov a známych si uctili
pamiatku sochára a medailéra
pri hrobe na Novom cintoríne.

Spevokol Bradlan na pamiatku
svojho b˘valého ãlena zaspieval. Program pokraãoval
v expozícii William Schiffer –
sochár a medailér na I. poschodí Múzea knižnej kultúry.
Hostí privítala riaditeºka
Západoslovenského múzea
PhDr. Martina Bocánová, PhD.
a niekoºko slov povedal aj Ing.
Pavol Tomašoviã, riaditeº
Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave. Expozíciou hostí sprevádzala PaedDr. Simona
Jurãová. V záhrade Múzea
knižnej kultúry uviedli ãlenovia Slovenskej numizmatickej
spoloãnosti novú pamätnú
medailu vydanú pri tejto príležitosti. Ondrej Lietavec
z trnavskej poboãky numizmatickej spoloãnosti venoval
jeden exemplár do zbierky
múzea.
S. Jurãová

Drobnosti
z múzea

⦁

Jún:
1.6. – Kútna plachta (Vlãková)
3.6. – Škoda 1203 (DuchoÀová)
10.6. –Hotel Karpaty (Jurãová)
12. 6. – Rán ako na Božie Telo
(Jurãová)
15.6. – Turistika ako zážitok (Ševãík)
17.6. – Konzervárne P. Jilemnického n. p. Trnava (DuchoÀová)
19.6. – Najsvätejšie Srdce Ježišovo (Vlãková)
24.6. – Maturitné tablá (Jurãová)

26.6. – Spomienka na Mons. P.
Jantauscha (DuchoÀová)
Júl:
1.7. – Múzjeníci na žatve (Jurãová)
3.7. – Sviatok Sv. Cyrila a Metoda
(DuchoÀová)
6.7. – Jozef Cíger-Hronsk˘ (Ševãík)
8.7. – ZDA Partizánske (DuchoÀová)
10.7. – Letné kúpanie v Trnave
(Jurãová)
15.7. – Trnavské brány (Jurãová)
17.7. – Odkr˘vanie histórie (Sabov)

20.7. – Zástava Kongregácie sv.
Notburgy (Vlãková)
22.7. – Merina Trenãín (DuchoÀová)
24.7. – Ametyst (Hornáãek)
30.7. – Odevné závody v Trenãíne
(DuchoÀová)
31.7. – Sága majstrov zvonolejárskeho remesla v Trnave
(DuchoÀová)
August:
5.8. - Kam sa podeli trnavské
okenice? (Jurãová)

7.8. - Justinove Dejiny z roku
1526 (Ševãík)
12. 8. Hostinec Špiglisál (Jurãová)
14.8. – Dobro means good in any
language (Jurãová)
16.8. – Zornica Bánovce nad
Bebravou s poboãkou v Trnave
(DuchoÀová)
26.8. – Trnavské strechy s komínmi (Jurãová)
21.8. – Sto rokov od narodenia
Williama Schifera (Jurãová)
28.8. – Netopiere (Haršányiová)

ZÁPADOSLOVENSKÉ
MÚZEUM V TRNAVE
Múzejné námestie 3

MÚZEUM KNIŽNEJ
KULTÚRY
Námestie sv. Mikuláša 10

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

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok:
10,00 – 12,00
13,00 – 15,00

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
Knižnica Západoslovenského múzea v Trnave príruãná knižnica. Je to špeciálna
a odborná knižnica urãená len
na
prezenãné
štúdium.
Poskytuje knižniãné a informaãné služby intern˘m
a extern˘m používateºom
a bádateºom.

telefón študovÀa
033/5917345

Pre bádateºov

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 riaditeºka múzea a pridelí ju kompetentnému odbornému pracovníkovi. Žiadateº ìalej
komunikuje s odborn˘m pracovníkom, ktor˘ požiadavku
na bádanie vybavuje.

⦁

Od 1. augusta 2020 pracuje v múzeu nová zoologiãka Bc Katarína Haršányová, ktorá zastupuje našu kolegyÀu PhDr- Annu Šestákovú t. ã. na materskej dovolenke.
Na FB múzea sme uviedli v mesiacoch jún – august 82 príspevkov, z toho 4x Príbeh na pondelok 13 x Fotka na stredu a 12 x Piatkové ãítanie.

Informácie

DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5
(budova prístupná aj pre
imobiln˘ch návštevníkov)
Vstup na objednanie
(tel. ã.: 033/5512913)
Ut - Pia 13,00 – 14,30
prítomn˘ lektor
Ut - Pia 8,30 – 12,30
vstup na objednanie
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov
Telefón: 033/5512913

e-mail knižnice:
zsm@mail.t-com.sk

Zimná prevádzka
na objednanie
(tel. ã.: 033/5512913)
od 1. novembra do 28. februára
Ut - Pia 8,30 – 15,00
návštevy prosíme objednaÈ
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupinové
návštevy
KONTAKTY:
zsmuzeum@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

Fotografovanie
a filmovanie
svadieb
Na vybrat˘ch miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea v Trnave je
možné
snímaÈ
svadby.
Potrebné informácie nájdu
záujemcovia na internetovej
stránke múzea.

mobil na knihovníãku:
+421 902611327

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 vysielajúcej organizácie, úãel bádania
(publikaãn˘, prezentaãn˘,

V záložke Služby/Fotografovanie a filmovanie je zverejnen˘ cenník a žiadatelia si
môžu stiahnuÈ tlaãivo ŽiadosÈ
na snímanie svadby, vyplniÈ
ho a mailom zaslaÈ na adresu
múzea
zsmuzeum@zupatt.sk alebo priniesÈ podpísané
osobne do múzea.

Telefón: 033/5512913
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