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Úvodník
Kultúra je dôležitá vo viacer˘ch aspektoch, ktoré si
bežne neuvedomujeme. Práve
tieto, a mnohé iné, nám umožnila súãasná neštandardná situácia vidieÈ. Mali sme možnosÈ
pochopiÈ a pocítiÈ, ak˘ zmysel
dáva našim jednotliv˘m ãinom,
akú hæbku a v˘znam. Možno
s prekvapením sme si všimli,
že je to práve kultúra, ktorá
ºuìom umožÀuje zažiÈ svoju
spoloãenskú podstatu, ºudskosÈ, humanitu, kreativitu,
schopnosÈ inovácie, symbolick˘ v˘znam predmetov a gest.
Asi najintenzívnejšie sme si
v uplynul˘ch dÀoch uvedomili,
že aj symboly a gestá sú súãasÈou našej kultúry a tradícií.
Zistili sme, že obyãajné podanie rúk, objatie, úsmev sú
prvky, ktoré robia, t˘m, že ch˘bajú, naše neformálne aj formálne pracovné stretnutia
neurãit˘mi, neukotven˘mi.
ZisÈujeme, že ãosi málo
a predsa dôležité nám v tomto
kontakte ch˘ba. Dotyk, osobn˘
kontakt sa stali v˘razom
najhlbšej blízkosti a dôvery.
Medzi kultúrne osvojiteºné,
nauãiteºné kompetencie ãloveka patria sociálna súdržnosÈ
a pocity vzájomnej spolupatriãnosti. Aj jej rozmer sme hlbšie
prežili v t˘chto ãasoch, keì
sme tlieskali hrdinom našich
dní, keì sme sa dokázali podeliÈ, keì sme boli neãakane
obdarovaní ochrann˘m rúškom.
Kultúra, tradície, symboly,
gestá, zdieºané predstavy o svete

a mnohé iné parametre nám
umožÀujú identifikovaÈ sa
s t˘m, že sme ãlenmi istého
spoloãenstva, ºuìmi, ktorí sú si
nieãím blízki. Možno nie
každ˘ vie, že naša ústava
deklaruje nielen napríklad
právo na vzdelanie a mnohé iné
práva, ale aj právo na úãasÈ na
kultúrnom živote. Ako veºmi
nám to v ãase pandémie ch˘balo. Návšteva múzea, divadla,
kultúrnych inštitúcií a akcií
najrozliãnejšieho druhu. Naraz
sme spoznali, že pre ãloveka
nie je dôležit˘ nov˘ model šiat,
ale duchovn˘ a kultúrny zážitok. Pracovn˘ život sa nezastavil úplne ani v našom múzeu.
Zamestnanci pripravovali projekty, prihovárali sa priazniv-

com múzea cez sociálne siete,
vytvárali podklady na nové
drobné tlaãe, sprostredkúvali
vlastné pohºady na oblasti
vedeckého záujmu a zamerania. Robili históriu blízkou
a zaujímavou.
Kultúra má nevyãerpateºn˘
potenciál, je odpoveìou na rôznorodé podnety z nášho sveta,
vzniká a tvorí sa v osobnom
kontakte, nemôže existovaÈ bez
ºudskej úãasti. Je v˘sledkom
ºudskej schopnosti neustále sa
uãiÈ, kreovaÈ svoju myseº, predstavy o svete, pretváraÈ aj svoje
okolie. Práve kultúra, vzdelanie, poznanie histórie, umenie
umožÀujú rozvíjaÈ spoloãensk˘
kapitál, a zároveÀ uchovávaÈ
všetko dobré a krásne z minu-
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losti. Kultúra je zároveÀ aj
mementom, pripomína chyby
a pády, ale aj ich riešenia.
Poãas uplynul˘ch dní sme
mali možnosÈ prehodnotiÈ
svoje postoje, hodnoty, presvedãenia. Samozrejme, neprestali sme byÈ ºuìmi so svojimi
slabosÈami. Možno znovu o pár
mesiacov zabudneme na našu
skúsenosÈ, na to, že nám ch˘bala kultúra, umenie... Budeme si
klásÈ otázku, na ão nám vlastne
je. Vtedy by sme si mali spomenúÈ s akou radosÈou sme prijali informáciu, že naše kultúrne inštitúcie sa znovu otvoria
verejnosti. Nemali by zostaÈ
nepovšimnuté a prázdne. Sú
súãasÈou našich životov.
M. Bocánová

Vymyslel DOBRO
V roku 1990, dva roky po
smrti Johna Dopyeru, slávneho
vynálezcu rezofonickej gitary
DOBRO, pozval hudobník
a publicista Peter Radványi na
Slovensko jeho deti. Zrodila sa
spoloãná myšlienka usporiadaÈ
v Trnave festival pod názvom
Dobrofest na poãesÈ gitare,
ktorú Ameriãania považujú za
svoj ºudov˘ hudobn˘ nástroj.
Tradícia Dobrofestu v Trnave
zaãala v roku 1992, odvtedy bol
festival neodmysliteºnou súãasÈou trnavskej kultúry. Stretávali
sa tu hudobníci, publicisti,
v˘robcovia i poslucháãi z celého sveta. Do Trnavy prinášali
priehršÈ talentu, poznatkov,
v˘robkov, ãasto aj darov
a odniesli si nielen hudobné
zážitky a nové priateºstvá, ale tí
najlepší aj cenu festivalu. Na
trnavsk˘ch pódiách sa predstavili svetoví hráãi na DOBRO
ako Jerry Douglas, Bob
Brozman, Rob Ickes, Miki
Aulridge. Na 15. roãníku festivalu sa predstavil dokonca
Randy Kohrs, ktor˘ je považovan˘ za jedného z najlepších
svetov˘ch interpretov. Festival
vo veºkom št˘le a medzinárodnom rozsahu skonãil v júni
2008. V ostatn˘ch rokoch sa
jeho tradícia obnovila, no
v podobe menších spomienkov˘ch koncertov.

Logo firmy DOBRO

V spolupráci s organizátormi festivalu bola v priestoroch
Domu
hudby
Mikuláša
Schneidra Trnavského 28. augusta 1996 otvorená prvá expozícia venovaná nielen vynálezu
rezofonickej gitary, no i rodine
Dopyerovcov, ktorá pochádzala zo Slovenska z Dolnej
Krupej. Niekoºko generácií
rodiny Dopjerovcov (Dopyera)
sa venovalo mlynárskemu
remeslu. V roku 1908 sa mlynár Jozef Dopjera z Dolnej
Krupej rozhodol, tak ako tisíce

in˘ch, skúsiÈ šÈastie v Amerike.
Nov˘m domovom jeho rodiny
sa stalo Los Angeles, kde si na
predmestí otvoril stolársku dielÀu. Bol veºmi muzikálny, a tak
v nej okrem iného spolu so
synmi opravoval a neskôr aj
vyrábal husle, gitary a iné
nástroje. Po ãase sa prvoroden˘
Ján osamostatnil a už ako John
Dopyera si otvoril vlastn˘ podnik, v ktorom hudobné nástroje
nielen opravoval, ale aj vylepšoval.

Rezofonická gitara znaãky
AMISTAR, Dobrofest 2001

v Amerike doslova na draãku.
Po ãase sa obchodní partneri
ãoraz ãastejšie dostávali do
sporov, ktoré vyvrcholili
odchodom Dopyerovcov z firmy. Bratia sa rozhodli, že si
založia novú firmu. Nazvali ju
jednoducho DOBRO ako skratka DOpyera BROthers.
Všetky patentové práva na
úspešnú rezofonickú gitaru
zostali vo firme National, no
John Dopyera už nosil v hlave
ìalší nápad a ten v rodinnej
firme aj zrealizoval. Patent
podal jeho brat Rudolf, aby sa
vyhol ak˘mkoºvek sporom.
Gitara oproti predchádzajúcej
už nebola celokovová, ale drevená a namiesto troch rezonátorov bol jeden umiestnen˘
v strede. Vìaka tomu mal nástroj
oveºa ãistejší a zvonivejší zvuk.
Nazvali ho rovnako ako svoju
firmu DOBRO. Predávali ho
s reklamn˘m sloganom, ktor˘
znel DOBRO means good in
any language (Dobro znamená
dobr˘ v každom jazyku). Firma
vynikajúco
prosperovala.
Dokonca s gitaristom Artom
Simpsonom vyrobili v 1932

John Dopyera

V roku 1925 Dopyeru navštívil majiteº istého kabaretu
s nezvyãajnou zákazkou. Prekážalo mu, že v orchestri sa stráca
zvuk gitary a chcel, aby hrala
hlasnejšie. John sa o nieão
podobné pokúšal už skôr pri
husliach. Po dlh˘ch experimentoch napokon problém vyriešil
a v októbri 1926 požiadal
o patent na celokovovú gitaru,
ktorej zvuk mechanicky zosilÀovali tri rezonátory. Takto inovovan˘ nástroj zaãal s bratmi
hneì aj vyrábaÈ. Úspech na
seba nedal dlho ãakaÈ. Ozvali sa
investori a spolu založili firmu
National String Instrument
Corporation. Gitara, ktorú
nazvali National Tri Plate, išla

Festival Dobrofest v Trnave r. 1998
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niekoºko rezonátorov˘ch gitár
s magnetick˘m snímaãom,
ktoré sa považujú za vôbec
prvé priemyselne vyrobené
elektrifikované gitary.
DOBRO najmä v americkej
country music doslova zºudovelo. Postupne ho však objavili
aj muzikanti z in˘ch žánrov.
Presadilo sa v bluesovej i rockovej hudbe a siahali po Àom
také esá ako Bob Dylan,
Johnny Winter, Eric Clapton,
Keith Richards z Rolling
Stones, George Harrison
z Beatles, ale i Mark Knopfler
z Dire Streits. Gitara DOBRO
sa dostala na obal albumu
Brothers in arms (Dire Straits,
1985).
V tomto roku Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje reinštaláciu expozície pod názvom Vymyslel
DOBRO.
Prostredníctvom
bohatého fotografického materiálu, kópií patentov a nákresov
konštrukcií
rezofonick˘ch
hudobn˘ch nástrojov sa milovníci hudby a hráãi na rezofonické gitary môžu dozvedieÈ
viac o spôsobe a histórii v˘roby
jednej z najznámejších gitár na
svete. Svoje miesto si tu nájdu
také rezofonické skvosty ako
DOBRO s hranat˘m krkom
znaãky WOLFE, ktorú vyrobil
a daroval do múzea americk˘
v˘robca a dobrista Bobby G.
Wolfe v roku 1996. ëalej celokovová rezofonická gitara
s okrúhlym krkom znaãky
NATIONAL RESO – PHONIC, ktorá bola vyrobená špeciálne na Dobrofest v roku
1996 Donaldom L. Youngom.
Nemenej zaujímavá je rezofonická
gitara
AMISTAR
STYLE 1 – TRICONE vyrobená firmou Amistar Ltd. v Prahe.
Do múzea ju daroval riaditeº
firmy Ing. František JavÛrek.
Milovníci hudby sa isto potešia
gitare DOBRO s dreven˘m
telom s podpisom Jerryho
Douglasa, svetoznámeho hráãa
na tomto hudobnom nástroji.
Ambíciou tvorcov reinštalovanej expozície je spojiÈ vizuálnu
stránku s audiálnou a priniesÈ
tak návštevníkom potešenie
z tónov všetk˘ch št˘lov country
music ako sú hillbilly, tradiãné
country, modern country, bluegrass, cajun western swing,
rock-a-billy, country rock.
L. DuchoÀová

Maľby na skle zo zbierok Západoslovenského múzea
časť I. - západné Slovensko
Špecifick˘m druhom ºudového umenia na Slovensku je
maºba na skle. Skôr, ako sa
udomácnila na našom území,
prešla dlhú púÈ storoãiami od
starovekého Egypta, cez
Byzanciu, Taliansko, Nemecko, Rakúsko, âechy a Moravu
až k nám. Uplatnenie v ºudovom prostredí našla od konca
18. storoãia v interiéroch
roºníckych i remeselníckych
domácností, kostoloch a kaplnkách. Maºby na skle vznikali
pri sklárskych hutách, priãom
ako podklad sa využívalo
kazové tabuºové sklo. Takouto
ãinnosÈou si privyrábali najmä
príslušníci sklárskych rodín.
Prevažne náboženské námety
tvorcovia ãerpali zo star˘ch
drevorytov a medirytín,
v neskoršom období i farbotlaãov˘ch predlôh. Na sklo prekreslili v zjednodušenej podobe základn˘ motív, ktor˘
poãas samotnej maºby tvorivo
dopæÀali. Obrázky sa tvorili
technikou maºby „za studena“
na rubovej strane skla. Preto
sa niekedy používa i názov
podmaºba na skle. Žiarivá
farebnosÈ a lesk skla zodpovedali estetickému cíteniu vidieckeho obyvateºstva a zobrazované motívy zároveÀ spæÀali
jeho duchovné potreby.
Postavy Panny Márie a Ježiša
v rozliãn˘ch ikonografick˘ch
podobách spolu so svät˘mi:
Jozefom, Annou, Floriánom,
Jánom Nepomuck˘m, Katarínou, Barborou ãi Izidorom
mali ochraÀovaÈ ãlenov rodiny, dom i celé hospodárstvo.
Kvôli svojej dôležitej náboženskej funkcii boli obrázky
umiestÀované na ãestnom
mieste v rohu izby nad stolom
a lavicami, v tzv. kultovom
kúte, nad oknami a neskôr
i nad posteºami. Pre krehkosÈ
materiálu, z ktorého boli vyrobené sa vešali hneì pod stropom, kde mali byÈ zároveÀ
chránené voãi poškodeniu. Od
poslednej štvrtiny 19. storoãia
ich zaãali v domácnostiach
nahrádzaÈ
farbotlaãov˘mi
obrazmi, ktor˘m však už ch˘-

bala autorská osobitosÈ a originalita. Mnohé maºby na skle
konãili odložené v komorách
ãi na povalách, kde postupne
degradovali. V lepšom prípade sa stali súãasÈou súkromn˘ch zbierok zberateºov ºudového umenia alebo zbierkov˘ch fondov múzeí a galérií.
Západoslovenské múzeum
v Trnave je v rámci Slovenska
jedn˘m z mála múzeí, ktoré
spravujú bohatú zbierku malieb na skle - vyše 220 predmetov. Klasické maºby na skle
star˘ch majstrov, z ktor˘ch za
posledného predstaviteºa považujeme západoslovenského
maliara Alexandra Salzmanna
(1879 - 1959) predstavuje skupina okolo 140 diel. Viac ako
osemdesiat sklomalieb sú
diela súãasn˘ch autorov
v ãasovom rozpätí od 50. rokov
20. storoãia až dodnes. Keìže
väãšinu diel klasickej ºudovej
maºby na skle vytvorili, až na
v˘nimky, anonymní autori je
možné urãiÈ pôvod ich vzniku
jedine podºa formálnych
v˘tvarn˘ch znakov, tvorivého
rukopisu a lokalít v˘skytu.
Slovenské ºudové maºby na
skle tak možno rozdeliÈ do
troch základn˘ch skupín – na
západoslovenské, stredoslovenské a v˘chodoslovenské.
Sklomaºby z v˘chodného
Slovenska sa však v zbierkach
Západoslovenského múzea
v Trnave nenachádzajú.
Okrem slovensk˘ch malieb na
skle sú súãasÈou zbierkového
fondu aj diela z âiech, Moravy, Sliezska a Rakúska, ako
i menšia skupinka zatiaº bez
bližšieho urãenia miesta vzniku. Vzhºadom na rozsiahlosÈ
kolekcie v príspevku predstavujeme iba v˘ber malieb na
skle zo západného Slovenska.
Pre oblasÈ západného
Slovenska je typická predovšetk˘m maliarska tvorba rodiny Salzmannovcov. Najstarší
zo Salzmannovcov, ktorého
meno pre nás zatiaº ostáva
neznáme, prišiel na územie
dnešného Slovenska koncom
18. storoãia z Bavorska.

Usadil sa v Kuãišdorfe - v dnešn˘ch Vinosadoch, kde pôsobil
ako hájnik. Poãas voºn˘ch
chvíº maºoval pre svoje okolie
obrázky na skle s motívmi
svät˘ch. Jeho tvorbu možno
zaradiÈ do obdobia prvej polovice 19. storoãia. V zbierke
múzea sa od neho nachádza
rozmermi (v˘ška 88 x šírka 68
cm) i spracovaním motívu
pozoruhodná maºba Kalvárie
(obr. ãíslo 1). Dej je serpentínovite rozdelen˘ na dve polovice s viacer˘mi v˘javmi.
V dolnej ãasti je Kristus veden˘ skupinou vojakov, neìaleko stojí sv. Veronika so šatkou
s odtlaãenou tvárou Krista.
V hornej polovici stojí zbit˘
Kristus medzi dvomi vojakmi,

obr. ãíslo 1. Kalvária, najstarší
zo Salzmannovcov, prvá štvrtina
19. storoãia

nasleduje scéna samotnej
Kalvárie s Kristom na kríži
medzi dvomi lotrami a s postavami žialiacej Panny Márie
a sv. Jána. V pozadí vyniká
bohat˘ hned˘ kvetinov˘ dekór
s bielymi detailmi a zelen˘mi
listami, ktor˘ je podložen˘
papierom namaºovan˘m zlatou farbou. Kvetinov˘ dekór
môžeme oznaãiÈ za jeden
z typick˘ch znakov pre tvorbu
najstaršieho zo Salzmannovcov.
Okrem maºby Kalvárie sa
v zbierkach nachádzajú ešte
dva obrazy, ktor˘ch autorom
je s veºkou pravdepodobnosÈou najstarší ãlen tejto maliarskej rodiny. Jedn˘m je obraz
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Svätej Barbory s obdobn˘m
kvetinov˘m dekórom v pozadí.
Druh˘m je maºba Poslednej
veãere, v ktorej je hlavn˘
v˘jav vsaden˘ do luxusného
interiéru zdobeného bohato
riasenou drapériou a s viacramenn˘m lustrom.
Ferdinand
Salzmann
(1830 - 1913) bol synom najstaršieho z rodu Salzmannovcov. Poãas života pôsobil vo
viacer˘ch obciach predovšetk˘m na západnom Slovensku,
naposledy v Pate, kde aj 30.
marca 1913 skonal. Jeho diela
patria medzi najkultivovanejšie v regióne - s rozvinut˘m
citom pre farebnú kombináciu,
tvar i kompozíciu. V zbierke múzea je jeho tvorba zastúpená šestnástimi obrazmi.
Medzi najlepšie patrí maºba
Panny Márie so zopät˘mi
rukami
ako
polpostava
s rozvinut˘m typick˘m kvetinov˘m dekórom po stranách
(obr. ãíslo 2), ktorú autor
namaºoval zaãiatkom druhej
polovice 19. storoãia. Svoje
majstrovstvo uplatnil i pri
tvorbe množstva ìalších obrazov s motívom sv. Jána
Nepomuckého, sv. Petra, sv.
Kataríny, Korunovania Panny
Márie a obrazu Ježiška a Jána
Krstiteºa ako detí. Príslušníci
rodiny Salzmannovcov vniesli
do malieb na skle i viaceré
témy, ktoré boli dovtedy na
Slovensku neznáme. Príkladom je vyobrazenie scén zo
života sv. Genovévy, ktoré
boli obºúbené hlavne v nemeck˘ch krajinách a na Morave.
Z tvorby Ferdinanda Salzmanna
sa nám v zbierkach múzea
zachoval dvojobraz predstavujúci Nájdenie sv. Genovévy
a Pohreb sv. Genovévy.
Maliar ich vyhotovil pravdepodobne okolo roku 1860.
Dielo získalo múzeum z neìalekej obce Križovany nad
Dudváhom a okrem netypického v˘javu zaujme aj svojím
rozmerom s v˘škou 32 cm
a dæžkou až 115 cm. Motív
Pohrebu sv. Genovévy od
tohto autora sa v zbierkach

múzea vyskytuje ešte dva
razy. ZvláštnosÈou medzi slovensk˘mi sklomaºbami sú
i skupinové vyobrazenia viacer˘ch svätcov. Ferdinand je
autorom dvoch nám známych
malieb na skle tohto typu. Na
jednej zachytil spolu postavy
sv. Márie Magdalény, sv. Floriána, sv. Rozálie a sv. Rocha.
Na druhej je namaºovaná
Madona, Pražské Jezuliatko
a sv. Ján Nepomuck˘. Obe
maºby majú i veºmi neobvyklé
rozmery s v˘škou 30 cm
a dæžkou až 82 cm. âasovo ich
je možné zaradiÈ na koniec
19. storoãia, keì sa už tvorba
Ferdinanda Salzmanna ch˘lila
k záveru.
Posledn˘m z maliarskej
rodiny Salzmannovcov bol
Alexander Salzmann (1870 1959),
syn
Ferdinanda
Salzmanna. Zo zaãiatku sa
venoval stolárskemu remeslu,
ktorému sa vyuãil. No ãoskoro
uÀho
prerástol
záujem
o maºbu na sklo (zrejme pod
vplyvom otca), ktorej sa
potom venoval cel˘ svoj život.
Môžeme konštatovaÈ, že bol
naozaj veºmi plodn˘m autorom. V zbierkach múzea je
najpoãetnejšie zastúpená práve
jeho tvorba - až tridsaÈjeden
obrazov. Svoje prvé práce
z konca 19. storoãia ešte pravdepodobne vyhotovoval spolu
s otcom, ktorého rukopis je
dobre rozoznateºn˘ pri viacer˘ch ústredn˘ch motívoch.
Alexander v tom ãase dotváral
zrejme len kvetinovú v˘zdobu
v preÀho typick˘ch s˘tych
ãerveno-žlto-bielych farebn˘ch odtieÀoch s v˘razn˘mi
zelen˘mi listami. Predpokladáme, že v˘sledkom takejto
spolupráce mohli byÈ aj sklomaºby s motívom Trnavskej
Panny Márie (obr. ãíslo 3)
a Ježiška so zemeguºou. Už
ako samostatn˘, tvorivo
vyspel˘ autor namaºoval rad
diel s motívmi Madony,
Pražského Jezuliatka, Svätej
Anny samotretej, Svätej
Trojice ãi Nájdenia svätej
Genovévy. ZvlášÈ by sme upozornili na sugestívny obraz
s motívom Legendy o krvi
Kristovej s názvom Premena
pri omši svätej (obr. ãíslo 4),

obr. ãíslo 2. Panna Mária, Ferdinand Salzmann (1830 - 1913),
zaãiatok 2. polovice 19. storoãia

obr. ãíslo 3. Trnavská Panna Mária, pravdepodobne Ferdinand
a Alexander Salzmannovci, koniec 19. storoãia

obr. ãíslo 4. Premena pri omši
svätej, Alexander Salzmann
(1870 - 1959), prvá štvrtina
20. storoãia

obr. ãíslo 5. Maºovaná rohová
skrinka na sakrálnu plastiku,
Alexander Salzmann (1870 1959), prvá polovica 20. storoãia
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ktor˘ vytvoril okolo roku
1920. Zobrazen˘ motív, ktor˘
pochádza z bavorského prostredia nemá v sklomaºbe na
Slovensku paralelu. V priebehu posledn˘ch desaÈroãí svojej
sa
Alexander
ãinnosti
Salzmann postupne prikláÀal
ãoraz viac k naturalizmu ãi až
k insitnej tvorbe. Maºoval
schematicky, priãom používal
v˘razné až krikºavé farby.
Súviselo to s jeho vyšším
vekom i zhoršujúcim sa zrakom. ZároveÀ sa pri v˘bere
motívov prispôsoboval požiadavkám zákazníkov a maºoval
hlavne tie najviac žiadané.
Z konca jeho tvorby je preto
v zbierke Západoslovenského
múzea zachovan˘ch viacero
obrazov s motívom Božského
Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
Vzhºadom na dokumentáciu
technického postupu maºby na
skle je veºmi hodnotnou skupina štrnástich papierov˘ch
vzorov s rozliãn˘mi motívmi
(obr. ãíslo 6). Múzeum vzory
získalo priamo od Alexandra
Salzmanna koncom 50. rokov
20. storoãia. Okrem malieb na
skle Alexander Salzmann zhotovoval i maºované drevené
rohové skrinky urãené pre
sakrálne plastiky do interiérov
vidieckych domácností (obr.
ãíslo 5). Skrinky majú dvierka
vyplnené
sklom,
ktoré
Alexander Salzmann zdobil
svojím príznaãn˘m kvetinov˘m dekórom. Nebola mu
cudzia ani maºba na plátno.
V múzeu máme uložené tri
väãšie plátna s motívom
Svätej Kataríny, Svätej Barbory
a Trnavskej Panny Márie.
Do skúmanej skupiny
malieb na skle patria i diela
dvoch neznámych majstrov
juhozápadného Slovenska,
ktor˘ch tvorba je príbuzná so
Salzmannovcami. V bohato
rozvinutom kvetinovom dekóre je popri tehlovo ãervenej,
žltej, hnedej a zelenej použitá
i nevädzovo-modrá farba, ão
tvorí osobit˘ prvok t˘chto
malieb. Prv˘ z autorov tvoril
od poslednej štvrtiny 19. storoãia až do 20. rokov 20. storoãia. V zbierke múzea máme
(Pokraãovanie na str. 2)

obr. ãíslo 6. Vzor pre maºbu na
skle – Nájdenie sv. Genovévy,
Alexander Salzmann (1870 –
1959), okolo roku 1940

Slovenska. Sú to Sedembolestná Panna Mária a Boží
hrob (obr. ãíslo 7), ktor˘ch
línie nie sú síce tak prepracované ako pri staršom autorovi,
ale i napriek tomu pôsobia
invenãne. Kolekciu malieb na
skle zo západného Slovenska
uzatvára sklomaºba s motívom
Svätého Martina od neznámeho majstra z druhej polovice
19. storoãia.
Záverom môžeme konštatovaÈ, že maºby na skle zo
západného Slovenska predstavujú v zbierkovom fonde
Západoslovenského múzea
v Trnave pomerne veºkú skupinu v poãte vyše päÈdesiat
predmetov. Väãšinu sklomalieb
namaºovali príslušníci rodiny
Salzmannovcov, ãiže nejde
o anonymné diela ako je to
zvyãajné pre sklomaºby
z in˘ch ãastí Slovenska.
Okrem toho sa vyznaãujú viacer˘mi charakteristick˘mi

od neho jedin˘, ale o to viac
pozoruhodn˘ obraz Bolestného Krista, alebo Muža
bolesti. Téma paradoxne súvisí s jeho zvláštnym osudom.
Obraz bol totiž v minulosti
poškoden˘ dvomi strelami
pravdepodobne z pušky.
Bližšie okolnosti tohto poškodenia nám však zatiaº nie sú
známe. Do obdobia 30. rokov
20. storoãia môžeme zaradiÈ
dva obrazy od druhého neznámeho majstra juhozápadného
obr. ãíslo 7.
Boží hrob, neznámy majster juhozápadného Slovenska II, posledná štvrtina 19. storoãia

znakmi. Príznaãná je vysoko
kultivovaná kresba s dôrazom
na detaily, bohat˘ kvetinov˘
dekór prevažne žiariv˘ch
farieb, v˘ber netradiãn˘ch tém
(sv. Izidor, sv. Genovéva,
Premena pri omši svätej), ako
i ãastá veºkorozmernosÈ obrazov. Tvorba autorov západoslovenskej maºby na skle tak
predstavuje nepochybne veºmi
hodnotnú súãasÈ tradiãného
ºudového umenia a kultúrneho
dediãstva Slovenska.
A. Vlãková

––––––––––––––
Literatúra:
Murgašová, Irena: Alexander
Salzmann – posledn˘ maliar
obrázkov na skle na Slovensku,
In: Zborník Etnografia, roã.
XLVI-XVI, 1952-1960, s. 136-150
Pišútová, Irena: ªudové maºby na
skle II, Osveta, Martin, 1979, s. 160
Pišútová, Irena: Maºby na skle,
ÚªUV, Bratislava, 2010, s. 391

Archeologický výskum v mestskej časti Kopánka
V marci tohto roku vykonalo Západoslovenské múzeum v spolupráci s KPÚ
Trnava záchrann˘ archeologick˘ v˘skum v mestskej
ãasti Kopánka. Pri v˘stavbe
v blízkosti Kaplnky svätého
Kríža sa na haldách objavilo
väãšie množstvo archeologického materiálu, ktoré svedãí
o tom, že väãšina archeologického náleziska je dnes už
bohužiaº zastavaná. Vo v˘kope jedného rodinného domu
sa však podarilo zachytiÈ
a doskúmaÈ zvyšok archeologického objektu.
Objekt sa javil ako približne pravouhl˘ tmav˘ zásah
do žltého sprašového podložia. Obsahoval nezvyãajne

vysoké množstvo mazanice,
ktorá patrí medzi ãasté archeologické nálezy a vzniká
sekundárnym v˘palom hlineného v˘mazu vypletan˘ch
stien zaniknut˘ch stavieb,
priãom sú v nej ãasto ešte
badateºné odtlaãky prútov.
Pravdepodobne ide o sídliskovú jamu, do ktorej sa
dostali stavebné zvyšky
z nadzemn˘ch stavieb stojacich v okolí. Na základe
zlomkov keramiky nájden˘ch
v objekte je možné ho datovaÈ
do staršej doby železnej prípadne na prelom staršej
a mladšej doby železnej (staršia doba železná – doba halštatská, mladšia doba železná
– doba laténska).

Objekt po ãiastoãnej exploatácii.
Dobre viditeºné sú zvyšky mazanice – sekundárne vypáleného
hlineného v˘mazu prúten˘ch
stien.

Archeologické v˘skumy
na Kopánke boli v minulosti
realizované
niekoºkokrát.
Azda najintenzívnejšie sa im
venoval b˘val˘ archeológ
ZsM Petr Novák, ktor˘ v tejto
ãasti Trnavy preskúmal sídliskov˘ objekt z mladšej doby
kamennej (želiezovská skupina) a dva hroby zo staršej
doby bronzovej (únûtická kultúra). Okrem toho bol na
Kopánke tiež v minulosti
objaven˘ hrob bojovníka
z mladšej doby železnej (doba
laténska), ktor˘ obsahoval
kopiju, meã a štítovú puklicu.
Tiež sa tu nachádza cintorín
pre obete epidémií z 18. a 19.
storoãia.
A. Sabov

Objekt zo staršej doby železnej nájden˘ na Kopánke po doskúmaní

Objekt zo staršej doby železnej nájden˘ na Kopánke pred exploatáciou
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Získali sme darom staré knihy
V roku 2019 múzeum získalo do zbierky historickej
knižnice 389 star˘ch tlaãí.
Z toho bolo 90 kusov darovan˘ch z pozostalosti, priãom ide
o knihy z prvej polovice 20.
storoãia. Zaujímavé sú najmä
odborné diela, prvé vydania
slovensk˘ch a prvé preklady
zahraniãn˘ch autorov ãi tlaãe
so vzácnymi obálkami alebo
málo dostupné edície.
Odborné publikácie sme
zoradili chronologicky: Gombaisme (kniha o mykológii,
1902), Letopis Živeny V.
(1928), Mohyla Dr. M. R. Štefánika na Bradle od Dušana
Jurkoviãa (1929), Muzeum
mesta Bratislavy (30. roky 20.
stor.), Za tú našu slovenãinu
(1931), Slovenská roãenka
1932, Katolícke Slovensko
(Trnava, 1933), Literárne dielo
Terezie Vansovej (1937),
Umûní na Slovensku (1938),
Písmo sväté u Bernolákovcov
(Trnava, 1939), Mzda, cena
a zisk (1946).

Longauerovej (tvorila pod
pseudonymom Myrta), ktorá
vyšla súkromn˘m nákladom
autorky v Ivanke pri Nitre
v roku 1925. Táto kniha sa
okrem dvoch exemplárov
v Slovenskej národnej knižnici
v in˘ch slovensk˘ch knižniciach nenachádza.

..

Charlotte Bronteová, Pearl S.
Bucková, Anton Pavloviã
âechov, Charles Dickens
(Veºké nádeje, 1950, ilustroval
Vincent Hložník), Nikolaj
Vasilieviã Gogoº, Alexander
Puškin, Romain Rolland
(Colas Breugnon, prv˘ slovensk˘ preklad, 1947), Henryk
Sienkiewicz ãi Michail Šolochov. Všetky knihy vyšli v 20.
až 40. rokoch 20. storoãia.
Medzi vzácne a zberateºsky
zaujímavé edície patrí najmä
EMSA (Edícia mlad˘ch slovensk˘ch autorov), Dobré
slovo ãi Knihy Živeny.
Z EMSY sme získali prvé
vydanie Terézie Vansovej
Rozsobášení (1930) v pôvodnej brožovanej obálke, autorom ktorej je Martin Benka.
Z edície Dobré slovo sú to tri
knihy: Mucko, Zlatá lúka
a Mašinov˘ doktor. O tejto edícii sme publikovali aj štúdiu
v múzejnom zborníku 2019.
V edícii Knihy Živeny vychádzali knihy pre ženy, napr.
trojzväzkové vydanie Shirley
..
od Charlotte Bronteovej alebo
Draãie semeno Pearl S. Buckovej.

Zo slovensk˘ch autorov
spomenieme diela Jána Bottu,
Jozefa Cígera Hronského, P. O.
Hviezdoslava, Janka Jesenského, Jána Kalinãiaka,
Martina Kukuãína, Karla
Kuzmányho, ªuda Ondrejova,
Andreja Sládkoviãa, Jozefa
Gregora Tajovského (20. a 30.
roky 20. storoãia). VyzdvihnúÈ
môžeme vzácnu debutovú zbierku Spoveì (1922) básnika
Emila Boleslava Lukáãa.
Všetky slovenské knihy vyšli
v Martine, Bratislave, Košiciach, Trnave a Prahe.
Získali sme aj diela zahraniãn˘ch autorov ako Charles
Baudelaire (Kvûty Zla, 1948),

Spomedzi
slovensk˘ch
autoriek sme získali diela Anny
Lackovej - Zory, ªudmily
Podjavorinskej, Eleny Maróthy
Šoltésovej, Boženy Slanãíkovej Timravy ãi Terézie
Vansovej (všetko z 20. a 30.
rokov 20. storoãia). Málo
známa, no o to vzácnejšia, je
kniha SoÀa od Marty
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Frontispis knihy Mucko : Život
alpského zajaca.

Každá jedna kniha je svojim spôsobom zaujímavá
a cenná a obohatila fond historickej knižnice.
M. Ševãík

Fond na podporu umenia
- podporený projekt modernizácie
konzervátorských dielní
Západoslovenské múzeum v Trnave tento rok ukonãilo poslednú etapu projektu
Doplnenie technického vybavenia konzervátorsk˘ch dielní, ktor˘ finanãne podporil
Fond na podporu umenia.
Celkovo múzeum zaãalo so
zabezpeãovaním konzervátorsk˘ch dielní v roku 2017,
technické vybavenie bolo
projektovo rozvrhnuté do
troch etáp. Všetky tri projekty
finanãne podporil Fondu na
podporu umenia. Fond na
podporu umenia je verejnoprávna nezávislá inštitúcia,
ktorá podporuje kreatívny
priemysel, kultúru a umenie.
V rámci podprogramu
Ochrana zbierkov˘ch fondov
zabezpeãuje širokú podporu
pre vybavenie a zariadenie
budov a depozitárov kde sú
vystavené a uložené zbierkové predmety. Spolupodieºa sa
i na projektoch urãen˘ch pre
modernizáciu a vybavenie
konzervátorsk˘ch a reštaurátorsk˘ch ateliérov a dielní.
Zbierkové predmety v múzeu

Tento projekt finanãne podporil

vacie zariadenie papieroviny,
využívané pri konzervovaní
a reštaurovaní papierov˘ch
dokumentov. Aj vìaka novému technickému vybaveniu
konzervátorsk˘ch dielní bude
záchrana zbierkov˘ch pred-

sú v širokom zastúpení z rôznych materiálov, a tak je
práca na záchrane nášho kultúrneho dediãstva nároãná na
priestorové i technické vybavenie. Zdokonaºujúce sa
postupy pri konzervovaní
a reštaurovaní s dôrazom na
analytickú ãinnosÈ vyžadujú
neustále štúdium a novšie
vybavenie i technické zabezpeãenie konzervátorsk˘ch
dielní múzea. V tomto projekte, ktor˘ sme realizovali
v období od júla 2019 do júna
2020, sme sa zamerali na
dokonãenie vybavenia dielní
laboratórnym
nábytkom
a prístrojov˘m zariadením.
Dobudovali sme dielne urãené na konzervovanie dreva.
V rámci projektu sme zabezpeãili aj odvetrávanie škodliv˘ch v˘parov z pracoviska
v dezinfekãnej miestnosti.
Nároãné postupy pri konzervovaní a reštaurovaní textilu
sme zefektívnili zabezpeãením sklápacieho drezového
stola s v˘vevou. V rámci projektu bolo zakúpené i dolie-

metov prebiehaÈ v zmodernizovan˘ch priestoroch s využitím najnovších konzervátorsk˘ch metód.
ª. Remenárová

Zmeny v programe Západoslovenského múzea v Trnave
(po obnovení prevádzky od 9. mája 2020)
V˘stavu Trnavsk˘ objektív 2020 bohužiaº už návštevníci tento rok neuvidia.
V˘stava bola plánovaná v termíne 19. 3. – 4. 5. 2020, ocenené diela sú v súãasnosti
odoslané organizátorom –
Trnavsk˘m osvetov˘m strediskom do vyššej súÈaže.
Presun v˘stav na iné termíny:
Dokumentárna
v˘stava
Bradlan 1930 – 2020 z histórie trnavského mužského speváckeho zboru Bradlan k 90.
v˘roãiu jeho existencie sa
spolu s koncertom presúva na
jeseÀ 2020. (Pôvodn˘ termín
23. 5. – 31. 8. 2020).

jektoch bude múzeum aktuálne informovaÈ na svojej
webovej stránke, FB profile
a v regionálnej tlaãi.

Celoeurópske podujatie Noc
múzeí a galérií 2020 sa podºa
pokynov z centrály vo
Francúzsku presúva zo soboty 16. marca 2020 na sobotu
14. novembra 2020. S t˘m
súvisí aj plánovaná múzejná
v˘stava Krehké svety - maºby
na skle zo zbierok múzea.
Realizovaná bude od 14. 11.
2020 s presahom do roku 2021.
V˘stava Detsk˘ svet plánovaná
na jeseÀ 2020 sa presúva na
nasledujúci rok, v priestore pokraãuje až do jej otvorenia v˘stava Trnavská posádka v SNP.
O ìalších zmenách alebo
presunoch, ãi o nov˘ch pro-

Nové v˘stavy:
Veronika Bahnová – autorská
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v˘stava
neprofesionálnej
fotografky - 21. 5. - 30. 6. 2020
Salón ZVUZS 2020 – v˘stava
ãlenov združenia bude v múzeu od 9. 7. 2020, o termíne
jej ukonãenia zatiaº rokujeme.

Drobnosti z múzea
Poãas koronakrízy sme sa
z múzea oz˘vali svojim sledovateºom na facebooku (FB)
prostredníctvom pravidelnej
rubriky Piatkové ãítanie.
Téma sa vyberá aktuálne
k dátumu a k textu sú pridané
fotografie z múzejn˘ch zbierok ãi archívu. Priaznivci
múzea si doteraz mohli preãítaÈ
tieto autorské texty z pera
odborn˘ch zamestnanov:

13.3. – O dome U kráºa
ªudovíta (Jurãová)
20.3. – O klauzúre klarisiek
(DuchoÀová)
27.3. – Židovské transporty
(Bocánová)
3. 4. – Oslobodenie Trnavy
(DuchoÀová)
10.4. – Veºká noc v ºudovej
kultúre (Bocánová)
17. 4. – Voda (Bocánová)
24. 4. – Jarmok na sv. Juraja
(Jurãová)

1. 5. – Prv˘ máj v Trnave
(Jurãová)
8. 5. – Oslava ukonãenia
II. svetovej vojny
v Trnave (DuchoÀová)
15. 5. – Májové svadby
(Bocánová)
22. 5. – Staniãn˘ park Medzinárodn˘ deÀ
biodiverzity (Jurãová)
29. 5. – Z archeologick˘ch
objavov v TT (Sabov)

V mesiaci máj sme spustili nov˘ projekt Fotka na stredu. Každú stredu pribudne na
FB profile Západoslovenského múzea jedna fotografia
z múzejného archívu s textom. Úãelom projektu je rozprúdenie komunikácie so sledovateºmi múzejného FB profilu o zverejnenej fotografii
a s Àou súvisiacich skutoãnostiach.
S. Jurãová

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

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia
8,30 – 12,30
a 13,00 – 15,00
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

Knižnica
Západoslovenského
múzea v Trnave

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

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.

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
8,30 – 15,00
So - Ne 11,00 – 17,00
vopred objednané skupiny
nad 10 návštevníkov

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

e-mail knižnice:
zsm@mail.t-com.sk

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

Telefón: 033/5512913

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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