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Advent v múzeu
Západoslovenské múzeum v Trnave už tradične v prvú
adventnú nedeľu pozýva do svojich priestorov verejnosť
na podujatie Advent v múzeu. Tento rok ide zároveň
o slávnostnú príležitosť – pripomíname si 65. výročie
založenia múzea. Podujatie Advent v múzeu sa koná
v nedeľu 1. decembra 2019 v koncertnej sále múzea.
Vernisážou
začne
výstava Remeslá v šúpolí. Ľudová
umelkyňa – šúpoliarka Antónia
Dvorščíková z Praznova pri
Považskej Bystrici sa zaoberá
výrobou figúrok zo šúpolia. Tvorí
ozdoby na stromček, samostatné figúrky, ale aj kompozície
z viacerých figúrok a doplnkov.
Na výstave sa nachádzajú práve
kompozície, ktoré zobrazujú
ľudové zvykoslovie, tradičné
remeslá a život ľudí na vidieku.
Práce zaujali Petra Chmelu z občianskeho združenia ReAnimare
a Živé regióny, ktorý časť jej
tvorby odkúpil a prezentuje ju
aj v Západoslovenskom múzeu
v Trnave. Výstava v koncertnej

sále Západoslovenského múzea
v Trnave potrvá do 31. 1. 2020.
Odborní zamestnanci Západoslovenského múzea v Trnave
sú autormi štúdií a príspevkov,
ktoré vychádzajú v Zborníku
Západoslovenského múzea 2019.
Po dlhšej dobe múzeum vydáva
svoj samostatný tlačený zborník a nadväzuje tak na tradíciu
takéhoto periodika z minulosti.
Slávnostné uvedenie publikácie
sa koná pri príležitosti 65. výročia založenia múzea a medzi
pozvanými hosťami sú i bývalí
zamestnanci múzea.
Prvé
adventné
popoludnie v múzeu hudobne doplní
program detí zo Súkromnej

základnej umeleckej školy na
Františkánskej ulici v Trnave,
ktorí si pripravili vianočne ladené hudobné čísla na spríjemnenie atmosféry.
Vianoce sú sviatky lásky,
pokoja, porozumenia, sviatky,
ktoré trávia rodiny a blízki spolu. S blížiacim sa záverom roka
2019 je príležitosť prihovoriť sa
návštevníkom:

My, zamestnanci múzea
ďakujeme za priazeň svojim
návštevníkom a dúfame,
že sa v našich priestoroch na
výstavách a podujatiach
cítili dobre.
Želáme všetkým príjemné
sviatky a tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia
v novom roku 2020

Výstava November 1989
Rok 2019 je rokom, kedy si v našej vlasti pripomíname
tridsiate výročie Nežnej revolúcie. V Západoslovenskom
múzeu v Trnave sme 15. novembra otvorili výstavu
venovanú výročiu udalostí, keď si ľudia na námestiach
s kľúčmi v rukách „vyštrngali“ lepšiu a demokratickejšiu
budúcnosť.
Dokumentárna výstava November 1989 zachytáva významné udalosti od 17. novembra 1989 až po prvé slobodné
demokratické voľby v júni 1990.
Rozdelená je do troch tematických častí. V prvej časti sleduje
udalosti od 17. novembra 1989,
kedy československá bezpečnosť s armádou brutálne zakročila proti študentom, ktorí si
spomienkovým pochodom uctili
sviečkovú demonštráciu z roku 1939 a smrť študenta Jana
Opletala. Výstava zachytáva
i zostavenie Vlády národného
porozumenia, ktorej predsedom

sa stal JUDr. Marián Čalfa a 29.
december, kedy bol Federálnym
zhromaždením zvolený za prezidenta Václav Havel. Výstava
okrem toho, že dokumentuje
sformovanie dvoch občianskych iniciatív - Občianskeho
fóra v Česku a Verejnosti proti
násiliu na Slovensku, sprítomňuje atmosféru novembrových
udalostí z námestia v Trnave
fotografiami, ktorých autorom
je Fridrich Neitz. Textová časť
je doplnená spomienkami herca
Vlada Oktávca, ktorý z balkóna
Trnavského divadla moderoval
revolučné udalosti.
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(Pokračovanie na str. 2)

Druhá časť výstavy vykresľuje atmosféru volebnej kampane prvých slobodných demokratických volieb, súčasťou
ktorých bol vznik nových politických strán, ďalej výsledky
volieb a zostavenie novej vlády
ČSFR. Jadro výstavy tvoria dobové volebné plagáty, noviny
i volebné lístky s kandidátmi
do Federálneho zhromaždenia
a Slovenskej národnej rady. Kolekcia piatich dokumentárnych
fotografií z revolúcie 1989 tak,

ako ju autor Peter Babka videl
na námestí a v uliciach Trnavy
tvorí samostatný blok.
Samostatné miesto je venované boju za slobodu tlače
v Trnave, vzniku novín Trnavská
verejnosť a potom nezávislých
novín Trnavské listy. Redaktori
tohto periodika si prevzali od
župana TTSK Jozefa Viskupiča
v septembri tohto roku Cenu
TTSK. Výstava je inštalovaná
na druhom poschodí múzea až
do 15. marca 2020. 

Výber z výstav Západoslovenského múzea v Trnave v roku 2019
 Západoslovenské múzeum
v Trnave začalo svoj výstavný
rok 2019 komornou výstavouJozef Bernadič z Cífera a jeho
zbierka keramiky v koncertnej
sále. Výstava k 30. výročiu
úmrtia bola inštalovaná v termíne 17. január – 17. marec
2019. (obr. 1)

 Výstava Trnavské fotoateliéry predstavuje fotografov, ktorí
v Trnave pôsobili od roku 1860 až do znárodnenia. V Trnave
bolo niekoľko stálych fotoateliérov, v ktorých sa fotografi striedali.
Výstava zverejňuje závery z výskumu Západoslovenského múzea
v Trnave, ktorý realizovala PaedDr. Simona Jurčová v rokoch 2014
- 2018. Prístupná je od 18. mája 2019. (obr. 4, 5)
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 CE ZA AR 2018 bola výstava architektonických počinov,
ktoré boli nominované na Ceny
Slovenskej komory architektov
CE ZA AR za rok 2018 v 6 kategóriách. V Západoslovenskom
múzeu v Trnave bola od 28.
marca do 1. mája 2019. (obr. 2)
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 Študenti kreatívno-experimentálneho fotografického ateliéru
- KEFA z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave pod
vedením Mgr. et Bc. Lucie Škripcovej, PhD. pripravili klauzúrnu
výstavu fotografií, na ktorej pracovali počas celého školského
roka. Výstava sa konala v múzeu od 7. mája do 23. júna 2019.
(obr. 3)
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 Autorská výstava
Adely
Melišekovej-Dojčanovej Harmónia hodvábu a skla
bola otvorená 1. augusta 2019. Autorka
sa venuje ako koníčku
maľovaniu na hodváb
a obrázkom na skle.
Deň pred ukončením
výstavy 5. októbra
2019 múzeum zorganizovalo návštevu
výstavy pre verejnosť
komentovanú autorkou. (obr. 6)

Výstava Milan Rastislav Štefánik
– 100. výročie úmrtia
Západoslovenské múzeum pripravilo pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana
Rastislava Štefánika dokumentárnu výstavu, ktorá predstavuje Štefánika ako
astronóma, fotografa, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl
Francúzska, diplomata a politika.
M. R. Štefánik zohral významnú úlohu pri formovaní
česko-slovenského
zahraničného odboja počas prvej
svetovej vojny, pri organizovaní česko-slovenských légií
a sprostredkovaní kontaktov na
francúzskych politikov a štátnych predstaviteľov. Spolu s T.
G. Masarykom a E. Benešom
bol kľúčovou osobou pri založení Česko-slovenskej republiky. V Dočasnej vláde československej a v novovzniknutej

Česko-slovenskej republike mal
funkciu ministra vojny. Dňa 4.
mája 1919 zahynul spolu s celou posádkou pri páde lietadla
Caproni 450 v Ivanke pri Dunaji. Na Štefánikovu pamiatku
bola z verejných prostriedkov
postavená na mieste jeho večného odpočinku - na Bradle
– mohyla. Mohyla M. R. Štefánika sa okrem iného stala
symbolom
česko-slovenskej
štátnosti. Projektoval ju Dušan
Samuel Jurkovič, významný

slovenský architekt a Štefánikov
priateľ. A práve z publikácie
Mohyla Dr. M. R. Štefánika
na Bradle, ktorá bolo vydaná
v Prahe v roku 1929, boli vo
výstave použité reprodukcie
fotografií, ktoré zachytili proces jej výstavby, projektovú
dokumentáciu aj samotné slávnostné sprístupnenie. Výstava
bola prístupná v koncertnej
sále múzea od 7. mája do 24.
novembra 2019. 
Milan Rastislav Štefánik, olej na plátne, Max
Schurmann, zbierky ZsM

Výstava Padli, aby sme my žili – Trnavská posádka a odboj na západnom Slovensku
Pri príležitosti osláv 75.
výročia vypuknutia Slovenského národného povstania
pripravilo Západoslovenské
múzeum v Trnave tematickú výstavu s názvom
Padli, aby sme my žili. Trnavská posádka a odboj
na západnom Slovensku.
Súčasťou vernisáže bol aj
vojenský tábor v záhradách
múzea. Grantom tábora
bol Klub Vojenskej Histórie
Trnavská posádka, ktorý
pod vedením Mgr. Martina
Ostrovského
zabezpečil
prehliadku slovenskej a nemeckej vojenskej techniky
z obdobia druhej svetovej
vojny. V spolupráci so združenými klubmi vojenskej
histórie pripravili dobovú
simuláciu situácie v Trnave
pred vyhlásením Povstania
a štylizovaný odchod trnavskej posádky 30. augusta
1944 k povstalcom smerom
na Žarnovicu.
Členovia KVH Trnavská Posádka v uniformách vojakov
povstaleckej armády dotvorili dobovú atmosféru počas
otvorenia spomínanej výstavy,
ktorá okrem situácie v trnavskej posádke počas povstania
zmapovala aj odbojové hnutie rozvinuté na západnom
Slovensku od útoku na ZSSR
v roku 1941. Výstava vďaka
bohatému archívnemu materiálu z fotoarchívu múzea
zachytáva činnosť trnavských
odbojových skupín Demec,
Flóra, ilegálnej bunky KSS,

štylizované zátišie s veľkoplošnou fotografiou Reptovej
skupiny, ktoré dopĺňa figurína v uniforme sovietskeho
vojaka so samopalom PPŠ-41,
známym ako Špagin, či vojenské pušky Mossin vyrobené
v ZSSR. Zásobárňou zbraní
pre Reptovu brigádu bola na
príkaz Vojenského ústredia
v Banskej Bystrici práve trnavská posádka, ktorej úlohou
bolo tiež tieto partizánske
skupiny koordinovať.
Situáciu v trnavskej posádke po vypuknutí Povstania
približujú fotografie zo súkromného archívu bývalého
dôstojníka trnavskej posádky
Mikuláša Čordáša, ktorý so
svojim práporom obsadil
strategické objekty v meste
a odišiel na povstalecké územie. Fotografie nám približujú
život trnavskej posádky počas
slávnostného nástupu pred
divadlom, ale i bojové cvičenia vojakov v teréne.
Najväčší priestor vo výstave
je venovaný 30. augustu 1944,
keď do Povstania odišlo okolo
3 500 prezenčne slúžiacich
vojakov trnavskej posádky,
záložníkov a zmobilizovaných dobrovoľníkov. Trnavská
posádka bola jedinou, spolu
s piešťanskými letcami, zo
západného Slovenska, ktorá
takto zareagovala na povstaleckú situáciu. Trasa, po ktorej
posádka smerovala k Žarnovici, ale aj situačné mapky
so
zakresleným
bojovým
postavením práporu Kremeň
a Dunaj (trnavská posádka

ale aj ilegálnych pracovníkov
združených okolo Rudolfa
Jirmana. Atmosféru dokresľuje množstvo autentických
reprodukcií fotografií zachytávajúcich partizánske skupiny, ktoré vznikali v lesoch
Malých a Bielych Karpát najmä z vojenských utečencov
zo zajateckých táborov a zo
slovenských brancov. Prvoradou úlohou partizánskych
skupín na západnom Slovensku v blízkosti ochrannej
nemeckej zóny bolo viazať
nemecké sily, vyvíjať voči nim
deštrukčnú odbojovú aktivitu
a zabrániť im v nerušenom
prechode na povstalecké územie k Banskej Bystrici. Jednou
z takýchto skupín, ktorá pôsobila na brezovsko-myjavských kopaniciach, bola partizánska skupina Jána Reptu.
Do prostredia lesnej kuchyne
partizánov v čase povstania
zavedie návštevníka výstavy
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bola zaradená do III. taktickej skupiny a rozdelená na
dva prápory), dotvárajú spolu
s fotografiami scénu bojového
nasadenia vojakov trnavskej
posádky. Celkovú atmosféru
umocňujú figuríny v uniformách slovenských povstaleckých vojakov, výsadkára
a nemeckého protitankového
granátnika. Nemeckú výzbroj
reprezentujú dôstojnícke šable nemeckej armády, puška
Mauser, vzor 98 (s rokom
výroby 1943), útočná puška
Sturmgewehr (MP 43 alebo
STG 44), samonabíjacia puška
G 43 (GEWEHR 43) a samozrejme ľahký guľomet, vzor
MG 34 vyrobený v zbrojovke
v Oberndorfe. Výzbroj povstaleckej armády je vo vitrínach
zastúpená karabínou Mosin-Nagant, vzor 1891, puškou
Mauser, vzor 24 (vyrobenou
v zbrojovke v Kragujevaci),
ľahkým guľometom, vzor 1926
a ťažkým guľometom, vzor 37,
vyrobenými v Československu. Väčšina predmetov je
zo zbierkového fondu múzea,
no niektoré pušky a samopaly sú zapožičané z múzeí,
ktoré sú v pôsobnosti TTSK.
Výstava je tematicky ukončená oslobodením západného
Slovenska, kde je v jej závere
inštalovaný najväčší pútač
výstavy, najmä pre deti, model
povstaleckého vlaku „Hurban“. Prístupná je na chodbe
1. poschodia múzea do 30.
septembra 2020. 
Lucia Duchoňová

Edičná činnosť Západoslovenského múzea v Trnave
 Stanislav Mičev
a kol. : Trnava a SNP.
Protifašistický odboj
v Trnavskom kraji.
Knihu vydali Múzeum
Slovenského
národného
povstania v Banskej
Bystrici,
Západoslovenské múzeum
v Trnave a Trnavský
samosprávny
kraj
a uviedli ju na vernisáži výstavy Padli,
aby sme my žili.
Jej zostavovateľom
je PhDr. Stanislav
1
Mičev, PhD, riaditeľ
Múzea SNP v Banskej Bystrici. Kniha obsahuje príspevky ôsmich
autorov z ôsmich inštitúcií a je v predaji v Západoslovenskom múzeu v Trnave (obr. 1) 

 Milan Ševčík : Objavitelia a cestovatelia :
Cestopisy z historickej
knižnice Západoslovenského múzea.
Fontés od knihovedca
múzea Mgr. Milana Ševčíka
je kompletným súpisom 59
kníh cestopisov a bedekrov
z 18. až 20. storočia z múzejnej historickej knižnice.
Spomenieme aspoň slovenských autorov - Samuel
Bredetzky, Daniel Šustek,
Jozef Hradský, Jozef Kompánek, Štefan Kmeť, Martin
Kukučín a A. E. Timko.
Text knižky je doplnený
množstvom titulných listov
a grafík (obr. 2). 
Simona Jurčová
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Noc múzeí a galérií 2019
V sobotu 18. mája 2019 sme
si pripomenuli Medzinárodný deň múzeí a galérií večernou prehliadkou priestorov
Západoslovenského múzea
v Trnave. Podujatie v múzeu začalo po bežných návštevných hodinách o 17,00
otvorením všetkých budov
múzea a trvalo do 23,00
hodiny.
V Dome hudby Mikuláša
Schneidera Trnavského navštívili podvečerní návštevníci
expozície Život a dielo hudobného skladateľa Mikuláša
Schneidera Trnavského, Dvorana slávy Dobra a S láskou za
pravdu, na prízemí bola pripravená výtvarná dielňa pre deti
a hendikepovaných návštevníkov zameraná na rozvíjanie
fantázie a motoriky.
Program v Múzeu knižnej
kultúry začal o 17,00 prehliadkou novej výstavy Šestnáste
storočie slovom a obrazom
s komentárom jej autora Mgr.
Milana Ševčíka. Deti i dospelí
si vytvorili originálne záložky
do knihy s maľovanými iniciálami. Návštevníci si prezreli
expozíciu Život a tvorba sochára a medailéra Williama Schiffera a výstavu Slováci, píšte po
slovensky!, nahliadnuť mohli
aj do malej oázy zelene v záhrade za budovou s krásnym
výhľadom na veže Baziliky sv.
Mikuláša.
Hlavný program sa konal
v budove na Múzejnom námestí. Návštevníci si najskôr

Noc múzeí a galérií 2019 – plagát

Večerná atmosféra v átriu múzea

Zátišie v starom fotoateliéri

Veľká fotografia - atrakcia pre
návštevníkov k výstave Trnavské
fotoateliéry

fotografov pôsobiacich v meste
v rokoch 1860 - 1950, miesta prvých fotoateliérov a ich
produkciu. Dobovou prvorepublikovou atmosférou naladil

Koncert Vokálneho ensemble Vox
Aurumque dirigovala Hana von
Schlosser v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie

pozreli novú prírodovednú
výstavu Skameneliny sveta
s komentárom jej autora, geológa RNDr. Miroslava Hornáčka. Vernisážou o 19,00 hodine
bola uvedená výstava Trnavské
fotoateliéry, ktorá predstavila
Dixieland Základnej umeleckej
školy Mikuláša Schneidra-Trnavského pod vedením pedagóga
Petra Bunčeka
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divákov Dixieland Základnej umeleckej
školy Mikuláša Schneidra-Trnavského pod
vedením pedagóga Petra Bunčeka. Počas
prehliadky sa návštevníci vyfotografovali
v štylizovanom ateliéri, pri dobovej fotografii alebo vo veľkom ráme, mohli si oddýchnuť na niektorom nádvorí alebo v štylizovanej kaviarni v koncertnej sále múzea.

V závere podujatia bol otvorený vstup do
Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý
si návštevníci pozreli a o 21,00 hodine si
tam vypočuli koncert duchovnej hudby 16.
- 17. storočia z územia Horného Uhorska.
Vokálny ensemble Vox Aurumque dirigovala Hana von Schlosser. Počas podujatia Noc múzeí a galérií 2019 si prezrelo

priestory múzea, jeho expozície a výstavy,
oratórium, pivnice a kláštornú kryptu 937
návštevníkov. Po zotmení sa dalo oddýchnuť aj vďaka príjemnému počasiu v bývalom kláštornom ambite, ktorý bol náladovo
osvietený. Celý večer sa návštevníkom venovali zamestnanci múzea. 
Simona Jurčová

Podujatia v Západoslovenskom múzeu v Trnave 2019
V roku 2019 sa konalo v Západoslovenskom múzeu v Trnave niekoľko výnimočnejších podujatí, ktoré múzeum priamo
organizovalo, ale i niekoľko takých, na ktorých múzeum spolupracovalo. Z nich sme ako spomienku vybrali zopár
významnejších.

 V máji sa stala múzejná
záhrada dejiskom koncertu,
ktorý organizujú ľudia z festivalu GRAPE a pod názvom

Plagát koncertu s názvom Pekné
miesta

Pekné miesta ponúkajú dobrú
hudbu na inak menej tradičných miestach po celom Slovensku. Tento rok si na koncert
Billy Barmanna a Pary vybrali
večernú atmosféru múzejnej
záhrady v Trnave 24. mája
2019.

 Sprievodným podujatím výstavy s názvom Milan Rastislav
Štefánik – 100. výročie úmrtia
bolo premietanie dokumentárneho filmu Pavla Kanisa „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.“
Dokument je súčasťou štvordielneho filmového projektu,
ktorý vznikol v produkcii KANIMEX s.r.o. v roku 2010. Film
prináša exaktnú rekonštrukciu
letu lietadla Caproni 11 495
a tragického konca Milana
Rastislava Štefánika. Zozna-

muje diváka s lietadlom, jeho
posádkou, okolnosťami letu
a priebehom pristávajúceho
manévru. Objasňuje vyšetrovania leteckej tragédie ako aj
zatiahnutie Štefánikovej smrti
do politického zápasu na Slovensku. Exaktnejší výklad tejto
historickej udalosti sprostredkoval gymnazistom samotný
autor scenára a režisér filmu
PhDr. Pavol Kanis, CSc. Ako
vedecký pracovník sa venoval
problematike vzniku Česko-Slovenska. V rokoch 1992 2002 bol poslancom Národnej
rady SR a dvakrát ministrom
obrany Slovenskej republiky.
Podujatie sa konalo v koncertnej sále v utorok 7. mája 2019
a dva termíny premietania
navštívilo vyše 170 trnavských
stredoškolákov.

prípadne bola súčasťou konkrétneho projektu. Prvá prednáška s prehliadkou sa konala
v rámci spolupráce múzea
s Trnavským rínkom 11. mája
2019. Komentovaná prehliadka
bola zameraná na celý objekt
klariského kláštora, účastníci
navštívili pivnicu, kryptu, prešli
sa priestormi bývalého kláštora
– dnes chodbami múzea, navštívili obe nádvoria, oratórium
a kostol. Na túto akciu prišlo
okolo 180 návštevníkov.

 Na jeseň múzeum pripravilo
tri vstupy do kostola dňa 24.
septembra 2019 v rámci Dní eu-

 Kostol Nanebovzatia Panny
Márie pri kláštore klarisiek
v Trnave je nezreštaurovaný
a dosiaľ verejnosti bežne nesprístupnený priestor. NávštevMedzi návštevníkmi jednej z prehliadok v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie boli aj bratia františkáni z Trnavy

rópskeho kultúrneho dedičstva.
Približne hodinový komentár
sa zameral na históriu kostola
a jeho premeny v rámci storočí
so zakomponovaním výsledkov staršieho pamiatkového
prieskumu Dr. Štefana Oriška.
Prehliadka Kostola Nanebovzatia
Panny Márie v sobotu 19. októbra 2019 bola zameraná zasa na
architektúru klariského kostola
a na históriu klariského rádu
v Trnave. Všetky komentované
prehliadky sprevádzala odborným výkladom historička múzea
Mgr. Lucia Duchoňová.

Uvedenie prednášky Mgr. Lucie
Duchoňovej v Kostole Nanebovzatia
Panny Márie v rámci DEKD 2019

Milan Rastislav Štefánik, olej na
plátne, autor: Max Schurmann,
zbierka ZsM

níci ho nemôžu vidieť v rámci
prehliadky múzea, prístupný
býva iba príležitostne. Pre
veľký záujem verejnosti múzeum tento rok zorganizovalo
v priestore kostola niekoľko
komentovaných
prehliadok.
Každá prehliadka mala trochu inak zameraný komentár,
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 Výstavu Trnavské fotoateliéry
múzeum sprístupnilo v rámci
podujatia Noc múzeí a galérií
18. mája 2019. Kurz kyanotypie ako sprievodné podujatie

Kyanotypia – kurz v múzeu pre
verejnosť

k výstave pripravil fotograf
múzea Tomáš Vlček na jeseň
tohto roku. Kyanotypia alebo
fotochemická modrotlač je
stará fotografická technika,
ktorej výsledkom sú výrazne
modré obrázky. Tento proces
vyvinul v roku 1842 anglický
prírodovedec a astronóm Sir
John Frederick Herschel (17921871). Kyanotypia tak bola
historicky treťou fotografickou
technikou (po daguerrotypii
a talbotypii - kalotypii), ktorou
bolo možné zhotovovať stabilné fotografické obrazy. Princíp
tvorí natretie papiera svetlocitlivým roztokom, vytvorenie obrázku kompozíciou rastlinného
materiálu, čipky, vystrihovaných obrázkov, či negatívu
a exponovanie obrázkov na
slnku. Dobu expozície strávili
účastníci kurzov na výstave
Trnavské fotoateliéry s odborným výkladom autorky PaedDr. Simony Jurčovej. Po dobe
expozície a odstránení materiálu naukladaného na papieri
sa výsledok objaví podobne
ako po vyvolaní čiernobielej
fotografie namáčaním v čistej
studenej vode. Kurz sprevádzali Tomáš Vlček a Tatiana
Florišová a obrázky kyanotypie
si z múzea odnieslo 20 účastníkov dvoch kurzov.
(Pokračovanie na str. 6)

 V septembri sa v Trnave
konal Festival svetla a tieňa.

Anna Mihoková: Odovzdanosť
(zváraná oceľ, 2016), pivnica ZsM

Svetelné objekty a predstavenia
boli rozmiestnené na Kapitulskej ulici, pri hradbách za hru-

bým kostolom a pri hradbách
v múzejnej záhrade. V pivnici
múzea bolo inštalované dielo sochárky Anny Mihokovej
Odovzdanosť (zváraná oceľ,
2016) a v krypte bolo inštalované jej dielo Dedičstvo sochárky
(zváraná oceľ, 2017). Vystavené
diela boli prístupné verejnosti
20. septembra od 19,00 až do
polnoci.

 V rámci podujatia Deň archeológie, ktoré sa už tradične
koná každoročne v októbri,
pripravilo múzeum v utorok
29. októbra 2019 prednášku
na aktuálnu tému venovanú

Deň archeológie – prednáška
o nelegálnej archeológii

archeologickému
dedičstvu,
ktoré návštevníkom priblížil
archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava Mgr. Matúš

Sládok, PhD. Návštevníci sa
dozvedeli, čo považujeme za
archeologické dedičstvo a akými spôsobmi ho treba chrániť.
Prednášajúci sa zameral najmä
na spôsoby poškodzovania
archeologického dedičstva nelegálnou činnosťou. Pri tejto
príležitosti bola sprístupnená
malá výstava - vôbec prvé
vystavenie archeologických nálezov získaných pri nelegálnej
činnosti na Slovensku. Výstavu
pripravil Mgr. Andrej Sabov,
archeológ múzea a vystavené
archeologické predmety pochádzajú z trnavského kraja. 
Simona Jurčová

Škola ľudových remesiel
V Západoslovenskom múzeu v Trnave i tento rok úspešne pokračovalo podujatie Škola ľudových remesiel. V priebehu roka si
v rámci jednotlivých kurzov účastníci mohli opäť vyskúšať svoju zručnosť a tvorivosť v rozličných remeselných technikách.
Poslednú februárovú sobotu
sa absolventi prvého kurzu
prostredníctvom majsterky ľudovej umeleckej výroby Jarmily
Rybánskej bližšie oboznámili
s tkaním na kartičkách. Touto
starobylou tkacou technikou
sa v horských obciach v okolí
Trenčína zhotovovali rôznofarebné vlnené pásy, ktorými si
ženy ovíjali pás.
V aprílovom predveľkonočnom období si pod vedením
krasličiarky Viery Harmatovej
ozdobili kraslice pieskom a vyskúšali si i náročnejšiu vŕtanú
techniku. Lektorka kurzu ich
zároveň zasvätila do vlastnej
výzdobnej techniky kombinujúcej tradičné batikovanie s autorským dotvorením maľbou
a vyškrabovaním.
V júnových horúčavách sa
mohli účastníci schladiť v rámci kurzu modrotlače, ktorý sa
realizoval v pivničných priestoroch múzea. Lektorom podujatia bol Peter Trnka z Ivanky pri

Dunaji, vnuk Stanislava Trnku
z Púchova, jedného z najznámejších modrotlačiarov na
Slovensku. Účastníkom kurzu
priblížil tajomstvá procesu výroby modrotlače. A keď si prítomní vyskúšali tlačenie vzoru
na látku a tričká, predviedol
im priamo i farbenie vo veľkej
kadi.
V jesennom období, hýriacom farebnými listami sme
pre návštevníkov pripravili
kurz pletenia z prírodných
i farebných pedigových prútov. O svoje dlhoročné znalosti
s týmto
cudzokrajným, na
Slovensku ešte málo známym
materiálom sa prišla do múzea
podeliť Katarína Holubová. Pod
jej sympatickým vedením si
každý účastník uplietol pekný
košík.
Posledným
tohtoročným
kurzom, ktorý sa v priestoroch
múzea bude realizovať v sobotu
14. decembra je výroba šúpoľovej figúrky. Lektorkou kurzu

bude Eva Švorcová z Bratislavy.
Začiatok kurzu je o 14.00. Podujatie je určené pre dospelých
a deti od desať rokov. Počet
účastníkov je obmedzený, čím
je zaručený individuálny prístup
lektora kurzu. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť osobne, alebo
telefonicky na tel. čísle 033/
5512913. Vstupné na podujatie
sú 3.-€. Tešíme sa na Vašu
účasť. 

Program spolupráce s návštevníkmi – výtvarné dielne pre deti, žiakov
a študentov škôl
Výtvarné dielne v múzeu absolvovalo v roku 2019 veľa skupín detí s pedagógmi, ale i dospelých hendikepovaných návštevníkov. Dielne vedú lektorky Tatiana Florišová a Blanka Brímusová, u ktorých sa môžu skupiny vopred objednať a dohodnúť si termín. Fotografie z prác detí múzeum priebežne publikuje na svoje webovej a FB stránke.
Prezentačné oddelenie Západoslovenského múzea v Trnave
pripravilo v roku 2019 sprievodný program pre rôzne vekové kategórie detí a študentov.
Pedagógovia si môžu vybrať
z ponuky aktuálnych výtvarných dielní a objednať skupinu na dátum a hodinu. Deti
z materských škôl a z prvého

stupňa základných škôl majú
široký výber tém a tvorivých
postupov zameraných nielen
na manuálne zručnosti, ale i na
rozšírenie vedomostí k danej
téme. Možnosť výberu majú
aj starší žiaci základných škôl
a stredoškoláci. V rámci tém
a techník je možné dohodnúť
sa i na výtvarných aktivitách
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hendikepovaných návštevníkov
– detí i dospelých.
Výtvarná dielňa Fotorámiky
je sprievodným podujatím
k aktuálnej výstave Trnavské
fotoateliéry. Deti výstavu navštívia, dozvedia sa o fotografovaní v minulosti, prezrú si staré
fotoaparáty, fotografie, fotoalbumy a rámy a samy si jeden

rámik na fotografiu vyrobia.
Názov z ľudovej piesne Jedna
druhej riekla označuje výtvarnú
dielňu, ktorá je sprievodným
podujatím k expozícii Ľudový
textil v Trnave a okolí. Po prezretí expozície s dôrazom na
krásu regionálnych ornamentov používaných vo výzdobe
krojov si deti vytvoria kruhový
(Pokračovanie na str. 7)

obrázok s vybraným ornamentom. Podľa dohody s pedagógom ale i podľa zručností detí
istého veku sa s lektorom môže
dohodnúť technika – buď práca s farbičkami, alebo s lepením prírodného materiálu. Táto
dielňa je vhodná i pre hendikepovaných návštevníkov.
Voľné dielne Tvorivá príroda, Veselé nápady a Maľba na
kamene sú nezávislé od výstav
v múzeu a zamerané sú na výtvarné zručnosti detí. Na výber
sú rôzne témy ako Papierové
náramky pre najmenších, Vývoj živočíchov (vývojové štádiá
motýľa alebo žaby) ako učebná
pomôcka pre základné školy,
Maľba na papierové taniere,
ale aj iné témy k aktuálnym
ročným obdobiam či sviatkom.
Pedagógovia sa môžu s lekto-

rom dohodnúť na jednej z viacerých možností tém a techník.
Niektoré z tém a výtvarných
postupov sú vhodné aj pre hendikepovaných návštevníkov.
Dielňa Pravek – to bol vek!
je vhodná pre žiakov všetkých
vekových kategórií základnej
školy a viaže sa k archeologickej expozícii v múzeu. Na
výtvarnej dielni sa deti v múzeu dozvedia čosi viac o živote
pravekých ľudí a zamerajú sa
na výtvarné vyjadrenie, ktoré
nám zanechali napríklad na
stenách jaskýň. Môžu si skúsiť
výtvarné vyjadrovanie pravekého človeka, alebo si môžu
s lektorom vyrobiť jednoduché
hudobné nástroje – bubienky,
chrastítka.
K výstavám v Múzeu knižnej
kultúry sú pripravené dve vý-

tvarné dielne – jednoduchšia
pre nižšie vekové kategórie
i hendikepovaných návštevníkov je výroba Knižnej záložky.
Ide o farebné doriešenie predtlače s historickou iniciálou.
K výstave Slováci, píšte po
slovensky! je pripravená dielňa

Tajomstvá papiera. Dielňa je
vhodná pre II. stupeň základných škôl a stredoškolákov. Ide
o návrat k starým typom korešpondencie, k ručnému písaniu
listov, prípadne k pečateniu. 
Simona Jurčová

Šestnáste storočie slovom a obrazom : Staré tlače
z historickej knižnice ZsM
Autorom výstavy je odborný pracovník pre knižnú
históriu Mgr. Milan Ševčík.
Vystavených je šestnásť
historických tlačí, ktoré sú
doplnené kópiami ilustrácií.
Výstava bola sprístupnená
2. apríla 2019 a potrvá do
31. marca 2021.
V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea
v Trnave sa nachádza vyše sto
starých a vzácnych tlačí zo 16.

storočia. Mnohé z nich sú aj
v dnešnej dobe zaujímavé pre
verejnosť, preto sme sa rozhodli
prezentovať návštevníkom túto
zbierku prostredníctvom výstavy Šestnáste storočie slovom
a obrazom, ktorá je sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.
Vystavené knihy sú v rôznych
jazykoch vrátane slovenčiny,
češtiny, nemčiny či latinčiny.
Niektoré boli vytlačené na území dnešného Slovenska. Tlače
sú rozdelené do niekoľkých

skupín na diela antických autorov, biblie, humanitné vedy
(filozofia, história, dejiny vedy
a techniky, teológia). Spomenúť
môžeme napr. dielo Päť kníh
uhorských básní (Hungaridos
libri poematum V., Bardejov,
1599) od uhorského humanistického básnika Jána Bocatia
či nádherne ilustrovaný Mattioliho herbár (Kreutterbuch
Desz Hochgelehrten vnnd weitberühmten... Frankfurt, 1586/
1590). 
Milan Ševčík.

Signet (znak tlačiara)
Oporina, Bazilej

Ioanna

Konzervátorské dielne ZsM
Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo projekt s názvom Doplnenie technického vybavenia konzervátorských
dielní. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia - nezávislou verejnoprávnou inštitúciou,
ktorá podporuje kultúru a umeleckú činnosť a jej hlavným poslaním je poskytovanie finančných prostriedkov aj na
podporu kultúry a rozvoj umenia.
Technické zabezpečenie konzervátorských dielní má široké
zameranie, a preto bol projekt rozdelený do troch etáp.
V rámci prvej etapy (2018) boli
konzervátorské priestory vybavené laboratórnym nábytkom.
Zakúpili sa prístroje a zariadenia potrebné na výskum, konzervovanie predmetov a monitorovanie svetla v depozitároch
a expozíciách. Počas druhej
etapy (2018 – 2019) sa dokúpil
laboratórny nábytok, moderné
prístroje a zariadenia, ktoré
uľahčia odbornú prácu pri čistení a ošetrovaní zbierok. Tretia
etapa projektu, ktorá by mala
byť ukončená v roku 2020,

je zameraná na vybavenie
priestorov špecializovaných na
ošetrovanie predmetov z dreva,
textilu, keramiky a papiera.
Cieľom obnovy konzervátorských dielní je zmodernizovanie konzervátorských dielní
na pracovisko s využívaním
najnovších konzervátorských
metód pri záchrane kultúrneho
dedičstva. V takomto pracovisku budú zachraňované a ošetrované predmety z depozitárov
a z archeologických výskumov.
Zároveň sa múzeu zlepšia podmienky pre ochranu a uchovávanie zbierkového fondu. 
Ľubica Remenárová
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Novinky z múzea
 V roku 2019 sa udialo
v Západoslovenskom múzeu
v Trnave viac udalostí, ktoré
sa odrazili aj v činnosti múzea. Múzejné noviny Západoslovenské múzeum prerušili
načas svoju kontinuitu štvrťročníka, ale pre ich zachovanie
vydávame aspoň jedno číslo,
ktoré verejnosti zrekapituluje
udalosti a činnosť múzea.
 PhDr. Daniela Čambálová
odišla z postu riaditeľky múzea 30. apríla 2019.

 V máji 2019 bola sprístupnená nová webová stránka
Západoslovenského
múzea
v Trnave.

 Do dôchodku sa rozhodli
odísť naše kolegyne – Mgr.
Elena Zlatošová - botanička
múzea (k 31. 12. 2018) a lektorka Mária Koprnová (k 31.
12. 2019).

 Na výberovom konaní komisia z uchádzačov nevybrala
nového riaditeľa múzea. Riadením inštitúcie bola poverená
od 1. mája PaedDr. Simonne
Jurčová, dovtedy kurátorka
umeleckej zbierky a zbierky
pohľadníc a fotografií a vedúca prezentačného oddelenia
múzea.

 Od 15. 10. 2019 pomáha
archeológovi Mgr. Andrejovi
Sabovi stážista Bc. Tadeáš
Macko, študent 1. ročníka
magisterského štúdia na Katedre klasickej archeológie
Filozofickej fakulty Trnavskej
univerzity.

Informácie
 Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3
Otváracie hodiny:
Ut – Pia 8,00 – 17,00
So - Ne 11,00 – 17,00
V pondelok zatvorené
 Múzeum knižnej kultúry
Námestie sv. Mikuláša 10
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30
13,00 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
skupinové návštevy

 Dom hudby
Mikuláša Schneidera Trnavského
Ul. Mikuláša Schneidera Trnavského 5
(budova prístupná aj pre imobilných
návštevníkov)
Zimná prevádzka
od 1. novembra do 28. februára
- na objednanie (tel. č.: 033/5512913)
Ut - Pia 8,30 –15,00 - prosíme objednať
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané

www.zsmuzeum.sk
Knižnica Západoslovenského Užitočné rady pre bádateľov
múzea v Trnave
 Na internetovej stránke múzea
Súčasťou Západoslovenského múzea
v Trnave je príručná knižnica, ktorá je
špeciálnou a odbornou knižnicou určenou
na prezenčné štúdium. Vznikla z pôvodnej
knižnice vytvorenej výlučne pre študijné
potreby pracovníkov. Študovňa je sprístupnená verejnosti od roku 2002 v budove na
Múzejnej ulici 2, oproti bočnému vchodu
múzea. Knižnica disponuje bohatým
knižničným fondom (21 634 knižných jednotiek) pochádzajúcim z 20.- 21. storočia.
Zameraný je najmä na archeológiu, históriu, regionálne dejiny, etnológiu, dejiny
umenia, muzikológiu, muzeológiu, prírodné
vedy a knižnú kultúru.
Knižnica poskytuje knižničné a informačné služby interným a externým používateľom a bádateľom. Knižničný fond
je prístupný len na prezenčné štúdium
(v študovni).

Letná prevádzka
od 1. marca do 31. októbra
Ut - Pia 8,30 –12,30 - prosíme objednať
13,00 - 14,30
So - Ne 11,00 – 17,00 - vopred objednané
Kontakt: zsmuzeum@zupa-tt.sk
tel.č.: 033/5512913
FB Západoslovenské múzeum v Trnave

sú v záložke Služby zverejnené informácie
pre bádateľov, v pdf formáte je dostupný
text bádateľského poriadku a cenník.
 Záujemca o bádanie vo fondoch Západoslovenského múzea v Trnave mailom
oznámi základné údaje: meno a priezvisko, názov vysielajúcej organizácie, účel
bádania (publikačný, prezentačný, študijný a pod.), predmet, resp. tému bádania
a kontakt alebo použije tlačivo Bádateľský
list z internetovej stránky a po vyplnení ho
zašle na adresu múzea.
 Žiadosť bádateľa posúdi riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave a po
schválení ju pridelí kompetentnému odbornému pracovníkom. Ak nie je známe
vopred, či sa požadovaný materiál nachádza v múzeu, bádateľský list vyplní žiadateľ až po mailovej komunikácii s odborným
pracovníkom, ktorý požiadavku na bádanie
vybavuje.

Fotografovanie
a filmovanie svadieb

skupinové návštevy

skupinové návštevy

 Dňa 18. 10. 2019 sa zamestnanci múzea zúčastnili
spoločnej návštevy expozícií
a výstav SNG na Zvolenskom
zámku a expozície a výstavy
v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Nová multimediálna výstava SNP 1944 obsahuje i 16
zaujímavých videí a unikátnu
panoramatickú projekciu, pre
ktorú bol natočený emotívny
príbeh z čias SNP. 

Otváracie hodiny študovne
pondelok – piatok 8,00 – 12,00
tel. č: 033/5917345 (študovňa)
e-mail knižnica: zsm@mail.t-com.sk

Na vybratých miestach interiéru a exteriérov Západoslovenského múzea
v Trnave je možné snímať svadby.
Potrebné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke múzea.
V záložke Služby/Fotografovanie
a filmovanie je zverejnený cenník
a žiadatelia si môžu stiahnuť tlačivo
Žiadosť na snímanie svadby, vyplniť
ho a mailom zaslať na adresu múzea
zsmuzeum@zupa-tt.sk alebo priniesť
podpísané osobne do múzea. 
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