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Výstava z diela bratislavských architektov Franza Wimmera (1885 – 1953) a Endre Szönyiho (1885 – 1968) 
sa koná pri príležitosti konferencie venovanej československej medzivojnovej moderne zo stránok ča-
sopisu Forum a pripomenutia si 50. výročia úmrtia vydavateľa časopisu Forum Endre Szönyiho.

Libreto a kurátor výstavy: Eva Borecká
Architektonický návrh výstavy: Pavol Pilař, Filip Bránický
Grafické spracovanie: Michal Dudáš
Financovanie projektu: Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Spolupracujúce inštitúcie: Metodické centrum moderní architektury v Brne, Vila Stiassni v Brne, Fakulta 
architektury VUT v Brne, Katedra architektúry SvF STU v Bratislave.

Podklady a informácie uverejnené na výstave boli prevzaté z prezentovanej publikácie Evy Boreckej Tra-
dičná moderna na Slovensku, venovanej dielu architektov.

Bratislavskí architekti, dlhoroční spolupracovníci Franz Wimmer a Endre Szönyi sú svojou tvorbou zara-
dení medzi predstaviteľov tradičnej architektúry s orientáciou na nemecký kultúrny okruh. Tvorba tejto 
dvojice vychádzala z klasických kompozičných princípov, ktoré tvoria základ harmonického vnímania 
architektúry. Ich dielo treba vidieť a porozumieť mu na spoločensko-politickom pozadí života strednej 
vrstvy pôvodného nemeckého a maďarského obyvateľstva Bratislavy. 

Ťažiskové roky práce v spoločnom ateliéri spadajú do obdobia prvej Československej republiky, me-
dzi roky 1920 – 1939. Vplyv doby, myslenia a životného štýlu spoločenskej vrstvy objednávateľov bola 
určujúca pre ich architektonické vyjadrenie. Týmto podnetom sa neprispôsobovali mechanicky, nové 
trendy presadzujúceho sa internacionálneho štýlu prijali im vlastným spôsobom a pretavili ich do archi-
tektonického diela. Vplyv nemeckého prostredia a tradičnej nemeckej architektúry ostal viditeľný v ich 
návrhoch a realizáciách. 

Diela dvojice Wimmer-Szönyi, tvoria nenápadnú, ale typickú vrstvu v našom architektonickom dedič-
stve. Sú skromné a neupútajú na prvý pohľad. Nestoja v prvej línii, na ktorej sa odohráva boj o novú 
architektúru a nemôžeme očakávať ani avantgardné výbuchy. Architekti preberali tvaroslovné novinky 
a transformovali bez ostrých hrán. Ale o to viac sa k nim treba vrátiť vtedy, keď si pripomíname niektoré 
stratené hodnoty. Spojenie výtvarného a remeselného v architektúre medzi také straty dnes určite patrí. 

Štúdium diela autorov tejto „tradičnej moderny“ nepredstavuje len samoúčelné bádanie, ale kladie 
otázku o uplatnení remesiel, autorského detailu a výtvarného umenia v súčasnej architektúre. Zároveň 
sa dostáva do povedomia prínos a kvalita diela skupiny konzervatívnych architektov, ktorí tvorili na roz-
hraní tradičného a moderného v prúdovej rôznorodosti architektonickej tvorby Slovenska v období ro-
kov 1920 – 1939.

Výstava od 11. 1. do 24. 2. 2019
vždy piatok – nedeľa 10.00 – 16.00 hod. vo Vile Stiassni, Hroznová 14, Brno
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