ZÁPADOSLOVENSKÉ

MÚZEUM
Zaujímavosti a novinky zo života múzea
Roãník: 4

4. ãíslo

október - december 2020

Nepredajné

ISSN 2453-9686

Zvláštna cesta roku 2020
Na konci roka je tak nejako
prirodzené, že ºudia aj inštitúcie bilancujú. âo nám tento rok
dal? âo naopak vzal? Nauãil
nás nieãomu? Iste sa zhodneme
na tom, že rok 2020 bol pre nás
všetk˘ch in˘ ako roky pred
ním, ktoré mohla väãšina z nás
ako generácia zažiÈ. Postavil
nás pred situácie, ktor˘m sme
museli ãeliÈ po prv˘krát – ako
jednotlivci,
spoloãenstvá,
záujmové skupiny, komunity...
V mnohom nás obmedzil,
zastavil bežn˘ chod života, na
ktor˘ sme boli zvyknutí. Ak sa
však hlbšie zamyslíme, mnohému nás nauãil. Ukázal nám,
ak˘ je ºudsk˘ život krehk˘.
Niektor˘ch z nás postavil pred
zásadné životné rozhodnutia,
ale nauãil nás aj tešiÈ sa
z maliãkostí. Viacerí urobili svoj
najväãší pokrok v práci s poãítaãom za ostatné roky.
SpoloãnosÈ sa v priebehu niekoºk˘ch pár t˘ždÀov nauãila
využívaÈ technológie vo veºkej
miere. Tie nás zasa nauãili, že
sa síce môžeme efektívne stretávaÈ v online priestore, ale
ch˘ba nám osobn˘ kontakt,
ktor˘ sa ukazuje ãoraz viac ako
nenahraditeºn˘ faktor v ºudskej
spoloãnosti.
Múzeá, galérie, divadlá
a ostatné kultúrne a pamäÈové
inštitúcie sa uzatvorili, potom
znovu otvorili svoje brány
v odlišnom režime a znovu sa
uzatvorili. Preniesli sa na stránky sociálnych sietí, do virtuálneho priestoru. Aj naše múzeum urobilo na tomto poli kus
práce, sprostredkovalo nevšedné historické príbehy zo svojej
v˘skumnej ãinnosti, sprístupnilo fotografie zo svojich depozitárov, získalo si mnoh˘ch sledovateºov a ich priaznivé odozvy. Mohlo by sa zdaÈ, že ºudia

ktorí odchádzali z našej budovy neodchádzali len vnútorne
obohatení, mali potrebu podeliÈ
sa o svoju spokojnosÈ. Z bežného sa stalo v˘nimoãné, z každodenného vzácne. Ak by sme
sa aj nemali z tohto roku
z niãoho pouãiÈ, nemali si ão
odniesÈ, odnesme si tento pocit
vìaãnosti a v˘nimoãnosti chvíle. Mnohí návštevníci sa pri
odchode poìakovali a my
ìakujeme im, pretože nikto na
svete neexistuje plnohodnotne
sám, ale len v interakcii s ostatn˘mi. Poãas tohto roka sme sa
viac sústredili na vytváranie
alternatívnych
možností
k zabehnutému systému, viac
sme sa venovali vedeckej ãinnosti, založili Vedeckú radu
múzea, pracovali na viacer˘ch
knižn˘ch a in˘ch tlaãen˘ch
dielach. Už v závere roka je

spohodlnejú a budú chcieÈ
nazeraÈ do múzejn˘ch priestorov hlavne zo svojej ob˘vaãky.
Nestalo sa tak. Pri uvoºnení
opatrení, pri aktivitách, ktoré
sa konali poãas t˘chto dní, sa
ºudia zhromažìovali v našich
priestoroch, pri rešpektovaní
všetk˘ch obmedzení, ktoré si
vyžiadala doba. Paradoxne,
viacerí sa dostali do múzea
najprv virtuálne a až tak si
k nemu našli cestu. âakali na
Fotku na stredu, zapájali sa do
diskusií v Piatkovom ãítaní, so
záujmom ãítali pondelkové
texty.
Ukázalo sa, že rok 2020
nás, okrem iného, nauãil oceÀovaÈ maliãkosti, drobnosti
a radosti života. Bolo treba sa
trénovaÈ v trpezlivosti, poãkaÈ
si na ne. Tento rok nás utvrdil
aj vo vìaãnosti. Návštevníci,
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pripravená krásna kniha, ktorá
zachytáva ºudí nášho mesta na
fotografiách. Aj touto formou
chceme vstúpiÈ do životov
našich priaznivcov.
V ãase, keì pre vás pripravujeme tieto noviny ešte stále
nevieme, aká bude situácia
v poslednom mesiaci roka. Ale
ak pôjdete okolo múzea
a v jeho dverách uvidíte rozžiaren˘ vianoãn˘ stromãek vedzte,
že v tejto inštitúcii pracujú
ºudia, ktorí urobia všetko pre
to, aby múzeum bolo pre každého z vás miestom mil˘ch
spomienok a stretnutí. Prajeme
všetk˘m úspešn˘ rok, šÈastie,
zdravie, radosÈ zo života
a schopnosÈ nestratiÈ vieru
v dobro a krásu.
M. Bocánová

Martin Machaj: Creative Creatures
„Projekt Creative Creatures vnímame ako most medzi kultúrou
a kreativitou ukryt˘mi uprostred prírody a medzi multikultúrnym svetom. Tento náš svet by nemal byÈ o ich poznanie
ukráten˘, ale zároveÀ by nemal do jeho ãistoty zasahovaÈ. Je
prejavom autorovej vìaky t˘mto ºuìom za to, že svoju kreativitu odhalili objektívu jeho fotoaparátu, jeho srdcu a jeho
umeniu.“
V septembri sa konala
v Západoslovenskom múzeu
v Trnave vernisáž v˘stavy
fotografa Martina Machaja
s názvom Creative Creatures.
Spoluprácou
umeleckého
fotografa
a
etnografky
Kataríny Slobodovej Novákovej vznikol tento, na
Slovensku ojedinel˘ projekt.
Odborn˘m garantom v˘stavy
bola Katedra etnológie
a mimoeurópskych štúdií
Filozofickej Fakulty UCM
v Trnave a projekt finanãne
podporil úrad vlády SR.
Martin Machaj sa narodil
v roku 1973 v Bratislave.
Jeho kariére umelca predchádzali štúdiá, ktoré paradoxne s umením nemajú veºa
spoloãného. Umelecké cítenie sa prejavilo v Paríži, kde
pracoval a žil od roku 1995.
Tu prv˘krát pochopil, že
práve cez objektív fotoapará-

tu dokáže najlepšie formulovaÈ svoje otázky, a že práve
fotografie mu dokážu daÈ najjasnejšie odpovede. ëalšie
pracovné príležitosti mu ponúkli ViedeÀ a New York.
Unikátne podoby života
extrémne žijúcich izolovan˘ch kmeÀov vo svete zachytil fotograf v jedineãn˘ch
portrétoch. Machajova fascinácia ºudskou a prírodnou
pestrosÈou v Àom vzbudila
stále pretrvávajúcu potrebu
spoznávaÈ svet. PriÈahujú ho
exotické miesta, nevšední
ºudia, ich zvyky a prejavy.
Poãas bohatého profesionálneho, ale aj osobného cestovateºského života objektív
jeho fotoaparátu zamieril na
mimoriadne krásne miesta
ako horúce brazílske pláže,
jaskyne v Indonézii, skaly na
sopeãnej Fuerteventure,
voÀavé indické pobrežie,

priezraãné Stredomorie, koralové útesy v Karibiku, thajskú
džungºu, tabakové plantáže
na Kube, zelen˘ Maurícius,
veternú Južnú Afriku, mnohotvárnu Namíbiu, divokú
KeÀu, Tanzániu a iné.
Fotografov veºkolep˘ projekt
The Last Survivors je o ºuìoch žijúcich na najvzdialenejších a najneprístupnejších

miestach planéty v kmeÀoch
na
pokraji
vyhynutia.
Fotografiami sa snaží zachytiÈ ich každodenn˘ život
a kultúru a tradície, ktoré
možno ãoskoro pominú
a v ktor˘ch vidí veºké posolstvo.
V˘stava bola prístupná
návštevníkom múzea do
26. 10. 2020.
Z kurátorského textu pripravila
S. Jurãová

Noc múzeí a galérií 2020

Rok 2020 poznaãila prítomnosÈ pandémie vo všetk˘ch
sférach
života.
Slávnostné chvíle spojené
každoroãne s oslavou medzinárodného dÀa múzeí 18.
mája sa presunuli na 14.
november.
Celoeurópske
podujatie Noc múzeí a galérií
napriek posunu termínu
zastihli opatrenia v druhej
vlne pandémie, a tak dostalo
tentokrát in˘ rozmer. Vo väã-

z ktor˘ch za posledného predstaviteºa považujeme západoslovenského maliara Alexandra
Salzmanna (1879 - 1959)
predstavuje skupina okolo
140 diel. V˘ber z t˘ch najkrajších sprístupnilo múzeum
na svojej facebookovej stránke asi osemminútovou prezentáciou obrázkov a komentárov v sobotu 14. novembra
o 17,00 hodine. Zdokumentovali sme i postup maºovania
na skle z rubovej strany.
Najskôr sa maºujú kontúry,
potom detaily a na záver
veºké plochy. Používa sa
emulzia z temperov˘ch farieb
a disperzného lepidla a vrstvy
musia zaschnúÈ. O hodinu
neskôr pribudla na stránke
maºovánka pre deti pripravená voºne na motívy jednej
z najãastejšie sa opakovan˘ch
tém v maºbách na skle –

šine múzeí a galérií totiž prebiehalo vo virtuálnom priestore. Aj Západoslovenské
múzeum v Trnave pripravilo
pre svojich priaznivcov
a návštevníkov online program. Zameran˘ bol na prezentáciu obrázkov na skle
z múzejného fondu. Múzeum
uchováva bohatú zbierku
malieb na skle - vyše 220
predmetov. Klasické maºby
na skle star˘ch majstrov,

Panny Márie. Téma bola
o 19,00 hodine doplnená ãlánkom etnologiãky Mgr. Anety
Vlãkovej, ktorá sa téme malieb
na skle venuje cel˘ rok 2020
a fond aj odborne spracovala.
(Pokraãovanie na str. 3)
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I keì tento rok prebehlo podujatie bez divákov
v múzeu, dúfame, že dôvod na obmedzenie
kontaktu s návštevníkom na online podobu ãoskoro pominie a priestory múzeí, galérií, divadiel a ìalších kultúrnych priestorov sa opäÈ
zaplnia priaznivcami kultúrneho vyžitia.
S. Jurãová

Vínny deň v múzeu

Mesiac september sa
v trnavskom regióne spája
najmä s vinobraním, vínom
a jeho degustáciou. Západoslovenské múzeum v Trnave
v tomto špecifickom období
plnom h˘riv˘ch farieb prírody,
chutí a vôní zbieran˘ch plodov
pripravilo podujatie s príznaãn˘m názvom Vínny deÀ
v múzeu, ktoré potešilo takmer
všetky zmysly návštevníkov.
V skor˘ slneãn˘ podveãer dÀa
11. septembra 2020 zazneli
pred múzeom veselé tóny
hudobnej skupiny Vrbovské
v⁄by, ktoré poz˘vali záujemcov vstúpiÈ na nádvorie múzea.
Hostí v trnavskom náreãí privítala vedúca prezentaãného
oddelenia PaedDr. Simona
Jurãová, ãím hneì v úvode

zovej prezentácie pripravila
etnologiãka múzea Mgr. Aneta
Vlãková. Estetick˘ zážitok zo
starožitnej keramiky následne
doplnila ochutnávka v˘beru
vín miestneho vinára Pavla
Šulana z Ružindola. O povznesenú náladu úãastníkov sa
v priebehu podujatia neúnavne

vytvorila príjemnú neformálnu
atmosféru. Zúãastnení si najskôr v jedineãn˘ch pivniãn˘ch
priestoroch b˘valého kláštora
klarisiek vychutnali nádheru
maºovan˘ch
keramick˘ch
džbánov, krãahov a tanierov
s vinohradníckymi symbolmi,
ktoré pre nich v podobe obra-
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starala hudobná skupina
Vrbovské v⁄by so svojimi
nevšedn˘mi stredovek˘mi kreáciami. Vínny deÀ sa podºa
ohlasov zúãastnen˘ch vydaril,
priãom zažili v priestoroch
múzea veºmi príjemn˘ a inšpiratívny jesenn˘ podveãer.

A. Vlãková

Podujatia a výstavy
V˘roãie založenia Trnavskej
univerzity (1635 – 2020)
Poãas mesiacov august
a september sme si formou
cyklu Zbierkov˘ predmet
mesiaca pripomenuli 385.
v˘roãie založenia Trnavskej
univerzity. Jej založenie v slobodnom kráºovskom meste
schválil 18. októbra 1635 cisár
Ferdinand II. na základe zakladajúcej listiny ostrihomského
arcibiskupa Petra PázmaÀa
vydanej 12. mája 1635.
Slávnostne bola otvorená 13.
novembra 1635 v Dóme sv.
Mikuláša. Za vedenie univerzity a vzdelanosÈ niesli zodpovednosÈ ãlenovia Spoloãnosti
Ježišovej, ktorí okrem samotného vyuãovania podporovali
vedecké a v˘skumné projekty
a systematicky dopæÀali univerzitnú knižnicu odbornou literatúrou a dobovou tlaãou.
Históriu a v˘znam univerzity podãiarkujú nielen mená
v˘znamn˘ch profesorov, ktorí
na univerzitnej pôde pôsobili,
ale i vzácne knihy, listiny
a predmety dnes zachované
v rôznych inštitúciách. Vo
fonde
Západoslovenského
múzea sa k vzácnym predmetom radia štyri iluminované
medirytiny používané ako
uãebné pomôcky. Pochádzajú
z dielne nemeckého rytca
Matthäusa Seuttera, ktor˘ vo
svojom vydavateºstve v Augsburgu produkoval veºké množstvo geografick˘ch máp i in˘ch
školsk˘ch pomôcok. V rokoch
1740 až 1744 na nich pracoval
rytec Tobias Conrad Lotter.
A práve jeho rukopis je ãitateºn˘ aj na štyroch individuálnych rytinách s podrobn˘mi
chronologicko-historick˘mi
údajmi k vojensk˘m, mocensk˘m a cirkevn˘m dejinám
Európy. Vystavili sme dve
medirytiny. PONTIFICUM
ROMANORUM
SERIES
CHRONOLOGICA zobrazuje
pápeža v korunovaãnom plášti
so zoznamom všetk˘ch pápe-

žov až do polovice 18. storoãia.
MONAR
COLOSSUS
CHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31 zobrazuje
symbolickú
sochu
obra
„Kolosa“ podºa Danielovho
v˘kladu sna Nebukadnesara II.
Vystaven˘ bol aj tzv. piest
hanby, ktor˘ slúžil študentom
univerzity ako obradová
pomôcka pri prijímaní nov˘ch
študentov poãas imatrikulácií.
Univerzitnú koláž doplnilo
faksimile zakladacej listiny
ostrihomského arcibiskupa
Petra PázmaÀa.
SkutoãnosÈ, že Trnava je
univerzitn˘m mestom takmer
400 rokov si pripomenula
Trnavská univerzita v spolupráci so Západoslovensk˘m
múzeom v podobe t˘chto predmetov, ktoré sú dokladom
vysokej úrovne vzdelávania ãi
ãulého študentského života.
L. DuchoÀová

Luxemburgovci v Uhorsku
a v Trnave
Prednášky, ktoré organizuje
obãianske združenie visit.trnava
poãas troch rokov svojej existencie, sa konajú v rôznych
interiéroch a exteriéroch mesta
Trnavy a jej širšieho regiónu.
Tento rok prijala pozvanie
prednášaÈ v kráºovskom meste
historiãka PhDr. Daniela
Dvoﬁáková, DrSc. zo Slovenskej akadémie vied o kráºovi Žigmundovi a ãiernej kráºovnej Barbore z kráºovského
rodu Luxemburgovcov (a nielen o nich).
Jej v˘klad
o Luxemburgovcoch sa historicky prv˘krát uskutoãnil v priestoroch Západoslovenského
múzea v Trnave 3. septembra
2020. Vzácneho hosÈa privítala riaditeºka Západoslovenského múzea PhDr. Martina
Bocánová, PhD., ktorá zdôraznila, že múzeum nie sú len
expozície a historické artefakty. Múzeum je aj miestom
vzdelávania verejnosti a získavania príjemn˘ch sociálnych
kontaktov. Dodala, že múzeum
sa bude snažiÈ vytvoriÈ priestor
pre podobné podujatia aj
v budúcnosti.
Daniela Dvoﬁáková v úvode
predstavila Luxemburgovcov
ako pozoruhodn˘ šºachtick˘
rod z pomedzia Nemecka
a Francúzska, ktor˘ sa postupne
dostal k ãeskej, poºskej a nakoniec aj k uhorskej kráºovskej
korune. Ide o starobyl˘ feudálny rod v˘nimoãn˘ch vládcov,
veºmi vzdelan˘ch, ale aj veºmi
divok˘ch a nespútan˘ch.
Predelil
vladársku
líniu
Anjouovcov v Uhorsku a prepojil ju s panovníckymi rodmi
Jagellovcov a Habsburgovcov.
Kráº Ján, jeho syn Karol IV. ãi
jeho vnuk Žigmund – všetci
Trnavu dôverne poznali, ãasto
ju navštevovali, prijímali
v tomto meste veºa zásadn˘ch
rozhodnutí a viedli tu rokovania. V˘znam kráºovsk˘ch
v˘sad a darov kráºa Žigmunda
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mal dopad na ìalší rozmach
Trnavy – navyše tu boli dojednané v˘znamné kráºovské
sobáše a medzinárodné dohody, ão iba potvrdzuje vzÈah
panovníkov k tomuto mestu.
ZaujímavosÈou bol i fakt, že
Žigmund tu trávil veºa ãasu so
svojou milovanou manželkou
Barborou. Po prednáške si
mohli návštevníci kúpiÈ knihy
z vydavateºstva RAK, ktoré
v minulosti založili Daniela
Dvoﬁáková so svojím už
zosnul˘m manželom Pavlom
Dvoﬁákom. Vydavateºstvo je
známe najmä svojou historicko-populárnou
kolekciou
Stopy dávnej minulosti, ktorú
mnohí poznajú aj z vysielania
RTVS.
L. DuchoÀová
Potulky Mal˘m Rímom
v Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského
Trnava patrí k mestám,
ktoré sa už niekoºko rokov
aktívne zapájajú do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dediãstva.
Témou roãníka 2020 bola celoeurópsky stanovená téma
MinulosÈ vzdeláva, preto
Západoslovenské
múzeum
ponúklo milovníkom pravidelného letného cyklu Potulky
Mal˘m Rímom možnosÈ spoznaÈ menej známe zákutia
Trnavy spojené s Mikulášom
Schneiderom
Trnavsk˘m.
Prednáška o živote a diele
tohto v˘znamného hudobného
skladateºa sa uskutoãnila
v nedeºu 13. septembra 2020.
Návštevníkov privítala pod
„forhauzom“ Domu hudby M.
Schneidera Trnavského historiãka Mgr. Lucia DuchoÀová,
ktorá na úvod priblížila históriu

a pôvod jedného z najstarších
murovan˘ch domov v Trnave.
Uviedla, že dom patrí do skupiny stavieb, z ktor˘ch sa formovala primárna zástavba
mesta. Nemenej zaujímavé
miesto v dejinách mesta zohral
dom v ãase povstania sedmohradského kniežaÈa Gabriela
Betlena, ktor˘ v roku 1620 získal svoj najväãší lup - uhorskú
kráºovskú korunu. Nápis na
prieãelí domu svedãí o tom, že
korunu ukr˘vali práve pod
touto strechou.

Sprievod sa následne presunul do expozície inštalovanej v autentick˘ch priestoroch
domu, v ktorom Schneider
Trnavsk˘ žil s manželkou
Idou, vychovával deti a tvoril
v ãase, kedy pôsobil ako
regenschori v Dóme svätého
Mikuláša. Vo vstupnej miestnosti expozície, ktorá kedysi
slúžila ako jedáleÀ, si mohli
návštevníci posedieÈ a pokochaÈ sa iluzívnou figurálnou
maºbou z konca 18. storoãia.
Vo vedºajšej miestnosti inštalovanej ako majstrova pracovÀa bol v˘klad zameran˘ na
skladateºovu sakrálnu a svetskú tvorbu. Dominantou priestoru je obraz Dómu sv.
Mikuláša od Svätopluka
Havrlíka, ktor˘ majstrovi
v roku 1956 darovalo mesto
Trnava. Na pôvodnom mieste
je inštalovan˘ písací stôl, klavírne krídlo, knižnica aj kožená sedaãka. Pracovn˘ stôl
s notami a písacími potrebami
pôsobí, akoby skladateº pracovÀu iba na chvíºu opustil.
Práve tu pod prísnym dohºadom majstra - uãiteºa sa ocitli
mnohí Trnavãania, ako naprí-

klad Ladislav Burlas ãi Karol
Elbert. V˘klad pokraãoval
v poslednej tretej izbe, kde je
inštalovaná secesná jedáleÀ
Schneiderovcov. Nachádzajú
sa v nej aj rukopisy notové záznamy, ãi tlaãené noty národn˘ch slovensk˘ch piesní.
Nemenej zaujímavé sú osobné
predmety umelca viažuce sa
k obdobiu jeho mladosti, napr.
maturitné vysvedãenie, školské
zošity, ale aj predmety, vìaka
ktor˘m vieme, že bol milujúcim manželom, otcom a star˘m otcom. Na záver prednášky sa návštevníci zoznámili
s množstvom majstrov˘ch
vzácnych vyznamenaní.
L. DuchoÀová

ThDr. Pavla Jantauscha, apoštolského administrátora) a na
poschodí expozícia venovaná
životu a tvorbe sochára
Williama Schiffera.
Múzeum uchováva a spracováva zbierku star˘ch tlaãí
z obdobia 16. – 19. storoãia. Jej
kurátorom je Milan Ševãík,
ktor˘ pripravuje pravidelne
v˘stavy venované tomuto
fondu a sprevádzal návštevníkov na prízemí múzea. Na
poschodí komentovala život
a dielo sochára a medailéra
Williama Schiffera autorka
expozície - kurátorka umeleckej zbierky múzea Simona
Jurãová. V závere návštevníci
ukonãili podujatie neformálnou debatou v záhrade múzea
pri pohºade na majestátne veže
Baziliky sv. Mikuláša.
S. Jurãová

Prechádzka po Oláhovom
seminári
Každoroãne v septembri sa
milovníci histórie, architektúry
a pamiatok sústreìujú na program, ktor˘ kultúrne a pamäÈové inštitúcie prichystali pre
návštevníkov.
Západoslovenské múzeum v Trnave sa
pravidelne zapája do programu
Dní európskeho kultúrneho
dediãstva a i tento rok ponúklo
záujemcom nahliadnutie do
jednej zo svojich budov, ktorá je
národnou kultúrnou pamiatkou
a ktorá bola sídlom prvej vyššej
vzdelávacej inštitúcie v Trnave.
Oláhov seminár dal postaviÈ ostrihomsk˘ arcibiskup
Mikuláš Oláh, zaãal pôsobiÈ
v r. 1566 s 10 klerikmi, 2 profesormi, kuchárom a pomocníkom. Po vyhorení (po r. 1568)
bol v roku 1590 obnoven˘
a rozšíren˘ zásluhou kanonika
J. Cherődiho. V r. 1619 – 1919
bol v budove útulok pre star˘ch
kÀazov. Neskôr sa v nej
nachádzala kapitulská knižnica. V r. 1973 – 1977 bola budova rekonštruovaná a od r. 1979
slúži ako Múzeum knižnej kultúry
Západoslovenského
múzea v Trnave. Okrem v˘stav
zameran˘ch na knižnú kultúru
je na prízemí umiestnená expozícia S láskou za pravdu
(autentick˘ nábytok Mons.

V˘stava Bradlan – 90 rokov
Trnavsk˘ spevokol Bradlan
si tento rok pripomenul 90.
v˘roãie svojho založenia. Jeho
história sa zaãala písaÈ 30. mája
1930 v hostinci Starej strelnice,
kde sa konala ustanovujúca
schôdza vtedajších zamestnan-
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cov Vozovky. Zvolal ju Jozef
Bachrat˘ a prv˘m dirigentom
spevokolu sa stal Rudolf
Slezáãek, ktorého o rok neskôr
nahradil Miroslav Jaura.
V roku 1931 spevokol vypracoval stanovy a prijal názov
Bradlan. Už v roku 1932 sa stal
ãlenom Združenia robotníckych speváckych spolkov so
sídlom v Bratislave. Koncom
tridsiatych rokov hrozil spevokolu zánik, no proti jeho rozpusteniu sa postavil Mikuláš
Schneider Trnavsk˘ a 9. decembra 1938 prijal funkciu
doživotného ãestného predsedu spevokolu. V súãasnosti
Bradlan spieva pod taktovkou
dirigenta Ing. Andreja Rapanta
a predsedom zboru je jeho
dlhoroãn˘ ãlen Ing. Daniel
Daniš, PhD.
V˘stava o histórii spevokolu s názvom Bradlan – 90
rokov je prístupná v koncertnej
sále Západoslovenského múzea v Trnave od 9. októbra
2020. Slávnostn˘ koncert spevokolu k v˘roãiu sa musel
odložiÈ pre nepriaznivú situáciu
na neurãito.
S. Jurãová

Trnavské fotoateliéry - vydanie publikácie

Tento projekt finanãne podporil

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia
Kniha má tvrdú väzbu, je
vo formáte B4 a obsahuje 150
strán a vyše 300 obrázkov,
z toho aj 25 z extern˘ch zdrojov. Textová ãasÈ je rozdelená
do niekoºk˘ch celkov. âitateº
je najskôr uveden˘ do problematiky všeobecn˘mi informáciami o fotografii a novom
povolaní – fotograf, ktoré sa
po polovici 19. storoãia r˘chlo rozšírilo. Trnavskí fotografi sú uvedení v blokoch: prvé
obdobie 1860 – 1899, druhé
obdobie 1900 – 1918, tretie
obdobie 1918 – 1950. Medzi
blokmi sú vsuvky o v˘stavách fotografií, o najstarších
fotografiách Trnavy vo fonde
ZSM, o trnavsk˘ch pohºadniciach s fotografickou predlohou, o zmenách v organizácii
fotografov po r. 1918, o amatérskej fotografii v Trnave
a organizácii amatérskych
fotografov v 20. storoãí
a o fotografii ako reklamnom
artikli a zberateºskom materiáli. V závere knihy je zoznam fotografov pôsobiacich
v Trnave po rokoch za celé
skúmané obdobie od r. 1860

Jurãová Simona. 2020. Trnavské fotoateliéry : Medzi
remeslom a umením. Trnava. Západoslovenské múzeum
v Trnave, 2020. 150 s. ISBN 978-80-89981-12-0

Západoslovenské múzeum
v Trnave uchováva zbierku
historick˘ch pohºadníc, fotografií a albumov, ktorej kurátorkou je od r. 2013 Simona
Jurãová.
Systematickému
v˘skumu trnavsk˘ch fotografov sa však dovtedy nikto
nevenoval, a to bola príležitosÈ na získanie nov˘ch informácií. V rokoch 2014 – 2018
bol fond v rámci internej
v˘skumnej úlohy odborne

spracovan˘
a
uložen˘.
V˘skum sa opieral práve
o predmety zo zbierkového
fondu múzea. Doplnkov˘m
v˘skumn˘m materiálom boli
súkromné archívy Trnavãanov, z ktor˘ch sa použili
skeny, nakoºko ide o rodinné
bohatstvo. Mená fotografov
v Trnave a adresy ich ateliérov boli predmetom v˘skumu
v archívnych dokumentoch
a v dobovej tlaãi. Poãas
v˘skumu vyšlo autorke v tlaãi
16 ãiastkov˘ch štúdií a po
jeho ukonãení bola v Západoslovenskom
múzeu
v Trnave v r. 2019 v˘stava.
Vydanie knihy pripravilo
múzeum ako projekt FPU na
sklonku roku 2019, ktor˘ bol
v r. 2020 fondom aj finanãne
podporen˘. Kniha vznikla
v spolupráci autorky a grafiãky
trnavskej tlaãiarne Kon-press
Viktórie Moncmanovej, obe
sa podieºali na jej vizuálnej
podobe.

po r. 1950 (resp. po fyzické
znárodnenie). V˘skum odhalil v Trnave pôsobiacich fotografov, priãom v 90% vieme
aj adresy fotoateliérov.
Publikácia Trnavské fotoateliéry dokumentuje 33
dosiaº objaven˘ch trnavsk˘ch
fotografov vo väãšine aj
s ukážkou ich produkcie.
VerejnosÈ môže zaujaÈ nielen
informáciami, ale i bohatou
obrazovou ãasÈou, ktorá je
prehliadkou krásy fotografií
zo star˘ch albumov. Z portrétov sa na nás dívajú tváre
Trnavãanov,
fotografie
zachytávajú podobu mesta,
reklamy oãaria krásou svojej
grafiky. Autorka verí, že
kniha
pomôže
laikom
i odborníkom aj v datovaní
vlastn˘ch znaãen˘ch fotografií a priblíži ich autorov.
Keìže v súãasnej situácii nie
je možné jej slávnostné uvedenie, kniha je na predaj
v Západoslovenskom múzeu
v Trnave.
S. Jurãová

Vydali sme nový múzejný zborník
venského múzea (Mgr. Milan
Ševãík), Nové a staršie nepublikované nálezy zo staršej doby
rímskej z okolia Trnavy :
Príspevok k poznaniu staršej
doby rímskej v okolí Mal˘ch
Karpát a v severnej ãasti
trnavskej sprašovej tabule
(Mgr.
Andrej
Sabov),
Monitoring netopierov (chiroptera) na území Trnavskej
pahorkatiny (Bc. Katarína
Haršányová), Vplyv územia
Bystrickej doliny na formovanie regionálnych špecifík
života a následné vysÈahovalectvo na príklade vybraného
osídlenia v Osijecko-baranjskej župe (Mgr. Pavol
Markech, âadca). Zborník je

Zborník Západoslovenského múzea v Trnave 2020. Trnava :
Západoslovenské múzeum v Trnave ; Trnavsk˘ samosprávny kraj,
2020. 134 s. ISBN 978-80-85556-27-8.
Tak ako minul˘ rok, aj na
sklonku roku 2020 vydalo
Západoslovenské
múzeum
v Trnave zborník odborn˘ch
príspevkov a štúdií. Z jeho stránok sa ãitatelia dozvedia množstvo nov˘ch informácií o doteraz nepublikovan˘ch zbierkov˘ch predmetoch. Každ˘ príspevok je recenzovan˘ odborníkom v danej oblasti, ão je
našou novinkou. Do zborníka
prispeli odborní pracovníci
nášho múzea a navyše prinášame
príspevok
etnológa
z Kysuckého múzea v âadci:

Pamätné dokumenty z veže
Kostola Nanebovzatia Panny
Márie v Trnave : Historická
anal˘za a rozbor archiválií
(Mgr. Lucia DuchoÀová),
Kamenné predmety v zbierke
Západoslovenského múzea
v Trnave (PaedDr. Simona
Jurãová), Západoslovenská
skupina malieb na skle
v zbierkovom fonde Západoslovenského múzea v Trnave (Mgr. Aneta Vlãková),
Grafická tvorba ªudovíta
Leopolda Fullu a jeho exlibrisy v zbierkach Západoslo-
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v predaji v Západoslovenskom
múzeu v Trnave.
M. Ševãík

Nové prírastky v historickej knižnici - projekt FPU
Vìaka finanãnému príspevku Fondu na podporu
umenia mohlo múzeum
v tomto roku zakúpiÈ ìalšie
historické tlaãe, ktoré rozširujú a dopæÀajú zbierku. Ide
o 13 star˘ch a vzácnych kníh.
DeväÈ
zväzkov
Acta
Eruditorum, v 17. a 18. storoãí každoroãne vydávaného
titulu, pozostáva z krátkych
obsahov z odborn˘ch publikácií, ktoré vyšli vo svete
v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ide o viacero roãníkov, keìže niektoré zväzky
obsahujú tituly z dvoch rokov
(1714, 1715, 1721, 1722,
1723, 1724, 1726, 1727,
1736, 1737, 1740, 1741, 1748
a Supplementa - doplnky,
roãníky 1712, 1713, 1721,
1723). ëalej múzeum získalo
prvé vydanie knihy Tri prúty
Liptova od Andreja Plávku
(Matica slovenská, 1942),

ktorú ilustroval Martin
Benka, veselohru Jonáša
Záborského Najdúch (Matica
slovenská, 1940), prv˘ slovensk˘ preklad knihy Filip
Marcenat a jeho dve ženy od
Andrého Mauroisa (Živena,
1930) so vzácnou obálkou od
ªudovíta Fullu a nakoniec
dielo pápeža Benedikta XIV.

z 18. storoãia o investovaní
peÀazí Dell' Impiego del
Danaro Libri Tre... (Verona,
1744). Ide o predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty.
Zbierkotvorn˘ zámer historického knižného fondu je
zameran˘ na tyrnaviká, slovaciká a staré a vzácne tlaãe

15. - 18. storoãia. Zakúpením
dan˘ch kníh napæÀame koncepciu múzea i jeho zbierkotvorn˘ zámer. Návštevníci
ich budú môcÈ vidieÈ v marci
2021 v múzeu poãas v˘stavy
Zbierkov˘ predmet mesiaca.

múzejnej knižnice, ktor˘ bol
podporen˘ z Fondu na podporu umenia a vìaka ktorému
knihovníãka Viera Ohrablová
obohatí odbornú knižnicu
Západoslovenského múzea
v Trnave o nové knihy.

ktoré sú jedineãné na
Slovensku, ale i v rámci
Európy a nájdu sa i mnohé
svetové unikáty. V realizaãnom kolektíve pracovala
i naša kolegyÀa Simona
Jurãová.

⦁ Daniel Kollár a vydavateºstvo Dajama vydali v druhom novembrovom t˘ždni
knihu Rekordy Trnavy.
Kniha predstavuje nielen
bohatú históriu, ale aj úspešnú súãasnosÈ Trnavy, jej
pamiatky a zaujímavosti,

⦁ Na FB stránke ZsM sme
publikovali v mesiacoch september - november spolu 53
nov˘ch príspevkov.

M. Ševãík

Drobnosti z múzea
⦁ Riaditeºka múzea PhDr.
Martina Bocánová, PhD. je
ãlenkou programového tímu
Trnava 2026 - kandidát na
európske hlavné mesto kultúry.
⦁ Múzejná konzervátorka
Ing. ªubica Remenárová
ukonãila v ZSM pracovn˘
pomer k 31. 10. 2020 a odišla
do nového zamestnania. Vo
v˘berovom konaní na reštaurátora ZsM dÀa 19. 11. 2020
uspel Mgr. Art Peter
Gregvorek, ktor˘ sa stal
nov˘m zamestnancom múzea.
⦁ K 385. v˘roãiu svojho
založenia prizvala Trnavská
univerzita k spolupráci
Západoslovenské múzeum,
v rámci ktorej boli v cykle
Zbierkov˘ predmet mesiaca
vystavené uãebné pomôcky
univerzity, faksimile v˘sadnej listiny a tzv. piest hanby.
Štúdiou o iluminovan˘ch
medirytinách z dielne nemeckého
rytca
Matthäusa
Seuttera prispela do ãasopisu

Trnavskej univerzity Universitas Tyrnaviensis aj naša
kolegyÀa Lucia DuchoÀová.
⦁ K 385. v˘roãiu založenia
Trnavskej univerzity (TU)
vyšla kniha MúdrosÈ si vystavala chrám. Vydal ju Ústav
dejín TU s podtitulom
Budovy Trnavskej univerzity
v Trnave, zaoberá sa historick˘mi objektmi školy i súãasn˘mi sídlami jej fakúlt a univerzitn˘ch pracovísk. Jedn˘m
z nich je i budova b˘valého
kina Rádio na Rázusovej
ulici. Autorkou tejto štúdie je naša kolegyÀa Simona Jurãová.
⦁ Múzejn˘ projekt Vydanie
maºovanky pre deti s názvom
Trnava – kráºovské mesto bol
podporen˘ z grantového
systému Mesta Trnava, a tak
ešte v roku 2020 vyjde malé
dielko
pre
najmenších
návštevníkov múzea.
⦁

Finišujeme v realizácii
projektu Akvizícia kníh do
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(pokraãovanie na str. 8)

Krátke ãlánky publikované na
facebookovej stránke múzea:
September:
Fotka na stredu
2. 9. Trnavská štvrÈ Špiglsál
(Jurãová)
9. 9. Obchodn˘ dom Jednota
Trnava (DuchoÀová)
16.9. Veãerná Trnava (Jurãová)
23. 9. Spomienky na školu
(Jurãová)
30.9. âas oberaãiek (Vlãková)
Piatkové ãítanie
4. 9. Eiffelovka v trnavsk˘ch
novinách z r. 1889
(Jurãová)

Piatkové ãítanie
2. 10. Stará tlaã zo 16. storoãia
o dejinách Ríma a jej
reštaurovanie (Ševãík)
9. 10. Bradlan (Jurãová)
16. 10. Keì pod hradbami táborilo 40 000 vojakov
a Trnava schovávala
uhorskú kráºovskú korunu...
(DuchoÀová)
23. 10. ëatºovité (Haršányiová)

11. 9. Melantrichova biblia
(Ševãík)
18. 9. Neznáma veduta Trnavy
(Jurãová)
25. 9. Kultúra pitia vína
a reprezentatívne nádoby
vinohradníkov (Vlãková)
Október
Fotka na stredu
7. 10. Koãíky pre deti
(Jurãová)
14. 10. Milan Michal Harminc
a Trnava (Jurãová)
21.10. Trnavské sladovne
(DuchoÀová)
28.10. Farebná Trnava (Jurãová)

November
Fotka na stredu
4. 11. Železniãné opravovne
a strojárne (DuchoÀová)
11. 11 Mená z náhrobníkov 1
(Jurãová)

18. 11 Mená z náhrobníkov 2
(Jurãová)
25. 11. Mená z náhrobníkov 3
(Jurãová)
Piatkové ãítanie
6. 11. Obraz prvého storoãia
Spoloãnosti Ježišovej –
vzácna tlaã z roku 1640
(Ševãík)
13. 11. Archeologick˘ v˘skum
(Sabov)
20. 11. Kaštieº v Abraháme
(DuchoÀová)
27. 11. Od Lucie do Vianoc,
každá noc má svoju moc
(Bocánová)

Informácie
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

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

DOM HUDBY
MIKULÁŠA SCHNEIDERA
TRNAVSKÉHO
Ul. Mikuláša Schneidera
Trnavského 5
(budova prístupná aj pre
imobiln˘ch návštevníkov)
Zimná prevádzka
Od 1. novembra
do 28. februára
Vstup na objednanie
(tel. ã.: 033/5512913)

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

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.

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.

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.

mobil na knihovníãku:
+421 902611327
e-mail knižnice:
zsm@mail.t-com.sk

Telefón: 033/5512913
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