Tlačová správa
k v ýstave

Návrat Alžbety
Gwerkovej-Gö
llnerovej
do Banskej Šti
avnice

„Som presvedčen
á, že keby som
svoju prácu vyda
anglicky, ocenili
la po francúzsky
by ju. Ale narie
ka
alebo po
ť netreba. Nie so
to len jeden mom
m sama v takej
ent z tradičnéh
situácii. Je
o zápasu úsilia
o priblíženie sa
s domácimi mal
k svetovosti
ými pomermi a
úzkymi obzorm
i.“

17 / 5 – 30 / 6 / 2019
Galéria Pa rte

ul. A. Gwerkove

A lžbeta Gwerko
vá-Göllnerová

Najskôr zakáz
ali knihu,
potom zavražd
ili jej autorku.

Dr. Alžbeta Gw
erková- Göllner
ová (1905-1944
tridsiatych roko
) prišla koncom
v minulého stor
očia do Banskej
manželka znám
Št
ia
vnice ako
eho maliara Ed
munda Gwerka
vzbudzoval veľk
. Už tento fakt
ý záujem. Aká
je tá, ktorú si m
ľúbostných vzťa
ajster po mnoh
hoch konečne vy
ých
volil? Nepodob
kráskam a jej n
ala sa miestnym
ázory na úlohu
ženy v spoločn
so silnejúcou k
osti boli v rozp
lérofašistickou
ore
or
ientáciou sloven
elít. Doktorka
ských politický
Gwerková po št
ch
údiu na Karlove
a stáži na parížs
j univerzite v P
kej Sorbonne op
ra
he
ustila sľubne sa
kariéru na Kom
rozbehajúcu
enského univer
zite v Bratislave
banskoštiavnic
a začala učiť na
kom Gymnáziu
A
ndreja Kmeťa.
Bola autorkou a
editorkou obsiah
zameranej na vý
lej knihy Žena
novej doby,
chovu demokra
ti
ck
ej ženy, ktorá vy
vydaniach. Po
vzniku samosta
šla v dvoch
tnej Slovenskej
však knihu zaká
republiky v roku
zali. Dr. Alžbeta
1938
Gwerková- Göl
aspoň do demok
lnerová sa pust
ratickej výchov
ila
y mládeže. Vzb
svojich študento
udzovala nadše
v a študentiek a
n
ie
nenávisť niektor
kolegov. Po vypu
ých prorežimný
knutí Slovensk
ch
ého národného
roku 1944 sa an
povstania na je
gažovala v mie
se
ň
stnom antifašist
ju a skončila v m
ickom odboji. Z
asovom hrobe
at
k
li
v Kremničke.
Výstava vychád
za z nov ých arch
ívnych výskum
s pamätníkmi.
ov a rozhovorov
Ponúka prvé ob
siahlejšie stretn
pozitívnym a pr
ut
ie so ženou, ktor
ogresívnym spôs
á
obom ovplyvn
v Banskej Štiavn
il
a život nielen
ici. Osobnosť D
r. Alžbety Gwer
si budeme pros
kovej-Göllnerov
tredníctvom šp
ej
ec
iálnych banner
desiatich miest
ov pripomínať
ach spojených s
aj
na
jej životom v B
v Banskej Bystr
anskej Štiavnic
ici, Kremničke
i a okolí,
a v Bratislave.

r BSC

j-Göllnerovej 6,
Banská Štiavnic
a

Produkcia:
Reminiscencie
v spolupráci
so Slovenským
banským múz
eom
Námet, výskum
a koncepcia:
Anna Gruskov
á
Kurátorky:
Anna Gruskov
á, Iveta Chova

nová
Odborná spolup
ráca:
Iveta Chovano
vá, Alena Bolfo
vá, Magdalena
Bystrzak
Výtvarné riešen
ie a realizácia:
Matúš Lányi
Archívne mater
iály poskytli:
Slovenské bans
ké múzeum, Sl
ovenský národn
Štátny archív v
Banskej Bystric
ý archív,
i, Štátny archív
– pracovisko A
v Banskej Bystr
rchív Banská Št
ici
iavnica, Múzeu
národného po
m Slovenského
vstania v Bansk
ej Bystrici, Slov
knižnica v Mar
enská národná
tine, Horehrons
ké múzeum v B
rezne a Památ
národního píse
ník
mnictví v Prah
e
Sprievodné po
dujatia:
– lektorské spri
evody kurátoriek
podľa dohody
(termíny nájdet
e na FB stránke
výstav y)
– workshop pre
študentov stredn
(Si žena/muž no
ých škôl
vej doby? s Dr.
G
ab
ri
el
ou
Dudekovou
z Historického
ústavu SAV v Br
atislave)
Otvorené:

Výstava je prístu
pná
od 18. mája do 3
0. júna 2019 v d

ň

och:
štvrtok a piatok
13.00 hod. – 17
.00 hod.
sobota a nedeľa
14.00 hod. – 18
.0
0 hod.
individuálne po
dľa dohody
cez Facebook/B
ANSK Á ST A
NICA

Kontakt: A nna
Gru

sková ( annagr
uskova@gmai
l.com, 09 058100
zenanovejdoby.w
38), Iveta Cho
z.sk / facebook
va nová (chova
/zenanovejdoby
nova iveta@gm
/ banskastanica.sk
ai l.com, 09 0707
/ facebook /BANSK A
66 45)
re
ST A NICA
mini
sc
en
ci e

reminiscencie.s

k

Slovenské
banské
múzeum

Výstavu z verejn
zdrojov podpor ých
Fond na podporil
u um
Ba nskobystrick
samospráv ny ý
kraj

enia

Ga léria Par ter
banskasta nica.sBSC
k
Súk romná
zák ladná škola

