
Tla!ová správa 
____________________________________________________________________________ 
 

Rie!na 1, 815 13 Bratislava 
tel.: + 421 2 20476147, fax: +421 2 20476971 

e-mail: info@sng.sk, www.sng.sk 
 
 

 

NOVÉ SLOVENSKO – (!a"k#) zrod moderného "ivotného $t#lu  
(1918 – 1949) 
 
SNG, 1. a 2. posch., Esterházyho palác, Nám. %. &túra 4, Bratislava  
1. júl 2011 – 15. január 2012 
  
Autor koncepcie v#stavy: Aurel Hrabu$ick# 
Kurátorky: Katarína Bajcurová, Dagmar Polá'ková, Petra Hanáková 

 
 
V#stavn# projekt Nové Slovensko (1918 – 1949) sa pokú$a v skratke predstavi! prienik 

modernej civilizácie do "ivota slovenskej spolo'nosti v danom 'asovom období. Chce 

ozrejmi!, do akej miery moderné umenie na Slovensku reflektovalo jej „v#dobytky“ a ako 

spoluvytváralo celkov# vizuál doby. Modern# "ivot je síce men$inovou témou slovenského 

umenia tohto obdobia, ale nie témou zanedbate(nou, zvlá$! ak vezmeme do úvahy nielen 

tradi'né odbory v#tvarného umenia, ale aj fotografiu, prípadne grafick# a in# dizajn. 

Prejavy moderného !ivota sa v krajine takmer bez priemyslu, s prevládajúcim vidieckym osídlením, 

presadzovali iba postupne, zd"havo a #asto v protire#iv$ch súvislostiach (zobrazenie telegrafn$ch 

st"pov v krajine s ro%níkmi, pltníci pred oce%ovou vodnou elektrár&ou #i tradi#né dedinské prostredie 

v odraze reflektora auta). K modernému spôsobu !ivota prirodzene patrilo aj r$chlej'ie a #astej'ie 

premiest&ovanie sa obyvate%ov, a to nielen kvôli práci a nutnej spolo#enskej komunikácii, ale 

prv$krát vo vä#'ej miere aj kvôli vo%no#asov$m aktivitám – 'portu, turistike, zábave, ktoré sa stali 

ve%mi populárnou témou fotografov 'tyridsiatych rokov. Práve zr$chlené „budovate%ské“ tempo 

v prv$ch rokoch existencie nového 'tátu mal propagova( prore!imn$ #asopis Nové Slovensko. Jeho 

názov je zhodou okolností toto!n$ s názvom v$stavného projektu, av'ak pojem „nové Slovensko“ sa 

u! vyskytoval skôr práve v súvislosti s prebiehajúcimi moderniza#n$mi procesmi.  

K%ú#ovou témou v$stavy nie je v$tvarná #i iná moderna, ale obraz modernizácie Slovenska, tak ako 

ho priniesli vizuálne umenia, architektúra a dizajn.  

Do obrazu modernizácie Slovenska sa nevyhnutne premietli brzdiace, protire#ivé, spiato#né sily a 

protitlaky (tradi#n$, archaick$ spôsob !ivota, !ivot na mestskej periférii, doslova na dla!be, 

ohrozenie dosiahnutého civiliza#ného stup&a diktatúrou a vojnovou agresiou). Objavil sa motív sna – 

v jednej z kapitol sa doslova zhmotnil názov nadrealistického zborníka Sen a skuto!nos". Navzájom 

sa konfrontujú únikové, snové predstavy a portréty v$tvarníkov a drsná skuto#nos( slovenského 

'tátu, privátne a intímne s verejn$m.  

Pojem civilizmu sa pôvodne spájal viac s poéziou a literatúrou ne! s v$tvarn$m umením. Civilizmus 

ako umeleck$ názor nespo#íval len v zobrazovaní krajiny, pozna#enej modernou civilizáciou, alebo v 

uprednost&ovaní v$javov z mestského, civilného spôsobu !ivota, bol skôr v$sledkom 



vyhraneného psychologického pocitu, istého socio-kultúrneho naladenia. K modernému !ivotnému 

't$lu plánovite patrilo aj aktívne vyu!ívanie vo%ného #asu, cestovanie, dovolenky. V$tvarníci 

a fotografi sa zameriavajú na  prírodn$ !ivel –  more a motívy s ním spojené. Takisto zachytávajú 

atmosféru ve%komiest ako Viede& #i Parí!.  

Civilizmus vlastne znamená, "e v$edné, be"né, ka"dodenné úseky reality sú 

predstavované takisto v$ednou, prostou, neokázalou formou. K modernému spôsobu 

"ivota patrí civiln# vizuálny prejav. Nehodí sa k nemu akáko(vek symbolickos!, prepiatos!, 

exaltovanos!, ba ani v#sostne modernistická, surrealistická „k)'ovitá krása“.  

Na v$stave sa uprednost&uje umenie, odvodené z „foriem samotného !ivota“, sústre)ujú sa 

predov'etk$m vizuálne doklady, záznamy videného, reálne a pou!ívané predmety, zastupujúce 

pomyselnú archeologickú kultúrnu vrstvu modernej civilizácie. Umelecká originalita v tejto súvislosti 

nie je prvoradou po!iadavkou, takisto pôvodnos( fotografick$ch zvä#'enín – vintage printov 

nerozhoduje, ako vizuálne doklady mô!u poslú!i( aj doteraz nikdy nezverejnené pozitívy 

z pôvodn$ch negatívov. Ka"d# z predstavovan#ch artefaktov by v$ak mal by! vizuálne alebo 

ikonograficky podnetn#, mal by prinies! autentické svedectvo o dobe, ktorá je u" síce 

vzdialená, ale ktorej vymo"enosti vyu"ívame (a zneu"ívame) dodnes.  

Na v$stave budú predstavené (#asto po prv$krát) jedine#né fotografické kolekcie Jaromíra Funkeho, 

Milo'a Dohnányho, Karla Plicku, Jána Galandu, Irenu Bl"hovú, Viliama Malíka spolu s dielami 

vrcholnej moderny *udovíta Fullu, Mikulá'a Galandu, Gejzu Schillera, Júliusa Jakobyho, Franti'ka 

Folt$na a tie! ú!itkového umenia a dizajnu (Zden+k Rossmann, *udovít Fulla, Mikulá' Galanda, Júlia 

Horová-Ková#iková, Franti'ek Troster, ale aj Ladislav Sutnar, Ladislav Csáder, Magda Radványiová, 

Jind,ich HalabalaEugen Krón, Franti'ek R. Bla!ko). 

Klasick$ galerijn$ materiál dop"&ajú na viacer$ch miestach v$stavy tematické filmové projekcie. 

Sú vyskladané vä#'inou z krátkych t$!denníkov$ch 'otov resp. z tzv. kultúrnych filmov spolo#nosti 

Nástup a skôr vo%nej'ie sa via!u k jednotliv$m kapitolám v$stavy. Hoci ide vä#'inou o filmy 

zo slovenského 'tátu, v na'om „civilistickom“ v$bere sme sa zámerne sna!ili vyhnú( hrubej 

propagande a ve%kej politike. I'lo nám o kolekciu, ktorá sprostredkuje skôr „malé dejiny“: kultúru, 

rekreáciu, vo%n$ #as a ka!dodennos(. Ale ani tu sa, samozrejme, propagande celkom nevyhneme.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Slovenská národná galéria                          
Slovenská národná galéria (SNG) je najvä!"ím slovensk#m múzeum umenia. Jej postavenie je jedine!né nielen "írkou záberu – 
venuje sa nielen starému, modernému a sú!asnému umeniu, ale aj u$itému umeniu, dizajnu, fotografii a architektúre. Túto 
pestros% a "írku odborného záujmu odzrkad&uje akvizi!n# i v#stavn# program. Vo svojich expozíciách a depozitároch vystavuje 
a o"etruje galéria vy"e pä%desiatpä%tisíc diel. 
 
Slovenská národná galéria je múzeum umenia s celoslovenskou pôsobnos%ou. Okrem hlavného areálu v Bratislave, ktor# 
pozostáva z administratívnej budovy, Premostenia a dvoch prepojen#ch expozi!n#ch objektov – Vodné kasárne a Esterházyho 
palác, spravuje SNG aj "tyri vysunuté pracoviská. Do historickej budovy Vodn#ch kasární, pôvodn#ch kasární dunajskej 
posádky inak barokovej stavbe z 18. storo!ia sú situované stále expozície SNG. Expozície sú tematicky rozdelené na 
samostatné v#stavy: Starého európskeho umenia, Gotického umenia na Slovensku, Barokového umenia na Slovensku, ktoré sú 
doplnené o kolekciu slovenského umenia 19. a 20. storo!ia. Vodné kasárne sa stali aj miestom, kde SNG vyhradila nov# 
priestor pre Kabinet umenia 20. storo!ia a Kabinet starého umenia, ktor# je primárne venovan# prezentácii moderného, 
sú!asného v#tvarného umenia, architektúry a dizajnu a starého umenia. Vytvorením tohto programového formátu chceme 
dopria% náv"tevníkom SNG pestrej"í program a zárove' !astej"ie vystavova% a interpretova% galerijné zbierky. 

Esterházyho palác slú$i pre potreby krátkodob#ch aktuálnych v#stav domácej aj zahrani!nej produkcie. Pôvodne 
neorenesan!n# nájomn# dom vybudovan# v druhej polovici 19. storo!ia pod&a návrhu architekta Ignáca Feiglera ml., po 
rekon"trukcii v rokoch 2005 – 2006 je momentálne najmodernej"ím expozi!n#m priestorom na Slovensku s európskymi 
v#stavn#mi "tandardami. 
www.sng.sk 
   

 

 

 

 
ENERGIA PRE KULTÚRU 
Spolo!nos" Slovenské elektrárne, a. s., !len skupiny Enel, je najvä!"ím v#robcom elektriny na Slovensku. Po ukon!ení 
privatizácie v apríli 2006 sa jej hlavn#m akcionárom stala spolo!nos% Enel S.p.A. so 66% podielom. Enel je najvä!"ou 

elektrárenskou spolo!nos%ou v Taliansku a pod&a celkového in"talovaného v#konu je druhou najvä!"ou spolo!nos%ou v Európe. 
34% akcií  Slovensk#ch elektrární vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republiky. V roku 2010 spolo!nos% dodala do elektrickej siete viac ako 21 TWh elektrickej energie a ku 
koncu roka mala celkovo 5419 zamestnancov.  
Slovenské elektrárne, !len skupiny Enel,  sú partnermi mnoh#ch v#znamn#ch filantropick#ch in"titúcií ako aj podujatí, ktoré 
majú celospolo!ensk# prínos. Aktivity v oblasti  spolo!enskej zodpovednosti  pri podnikaní (CSR) realizujú v rámci dlhodobého 
programu Energia pre krajinu, !leneného pod&a jednotliv#ch sfér $ivota. Energia pre kultúru, energia pre "port, energia pre 
vzdelanie, energia pre prírodu a energia pre $ivot, to sú sféry aktivít – energie, ktor#mi elektrárne podporujú aj v roku 2011 
rozvoj spolo!enskej zodpovednosti na Slovensku.  

Strategické partnerstvo Slovensk#ch elektrární so Slovenskou národnou galériou priná"a v#znamné projekty, ak#mi boli 
v minul#ch rokoch  v#stavy  Renesancia a Insita. V roku 2011 sa k nim radí Nové Slovensko so svojím netradi!n#m poh&adom 
na modernizáciu a industrializáciu na"ej krajiny v období rokov 1918-1949.Témy ako elektrifikácia prvej obce na Slovensku, 
prvá prevádzkovaná elektráre', pou$ívanie prv#ch elektrick#ch $ehli!iek a rôzne iné zaujímavosti, rozhodne zaujmú v"etk#ch 
náv"tevníkov, ktorí majú mo$nos% nav"tívi% túto v#stavu aj v(aka podpore Slovensk#ch elektrární.)pecifikom !asti v#stavy 
o elektrifikácii  bude krátke video s unikátnymi dokumentárnymi snímkami z archívu RTVS. 
Spolupráca so Slovenskou národnou galériou v rámci programu Energia pre krajinu patrí do oblasti Energia pre kultúru.Viac na 
www.seas.sk  

 
 

 


