Akvizícia diel novohradských umelcov
2021
Ladislav Géza Molnár – Žatva
Olej na plátne, 59 x 47,5 cm, prvá pol. 20. storočia
Krajinomaľba s figúrami. Námet: Žatva – ľudia pri práci na poli. V centre obrazu je veľký stoh zo slamy,
vpravo muži mlátiaci obylie. V popredí sú kôpky položených osobných vecí robotníkov. Dominantná farba
je zelená a žltá, obloha je modrá.Maľba je namaľovaná v duchu plenérizmu.
Evidenčné č.: O 457

Ladislav Géza Molnár – Dedinská ulica
Olej na plátne, 60 x 47 cm,prvá pol. 20. storočia
Veduta – dedinská ulica s malými domčekmi, drevenými plotmi a stromami, v pozadí sa týči kopec. NA
ulici tečie rozvetvený potôčik. Maľba je namaľovaná v plenéristickom podaní.
Evidenčné č.: O 458

Ladislav Géza Molnár – Domček s holubníkom
Olej na sololite, 28,5 x 32,5 cm, prvá pol. 20. storočia
Veduta – dedinský detail – domček, vedľa je viditeľná časť ďalšieho domu, medzi nimi v pozadí strom.
Vľavo v pozadí je malá budova – kôlňa, pred nou sa týčia dva stožiare, na jednom z nich na ľavej je
holubník. Maľba je namaľovaná v plenéristickom podaní.
Evidenčné č.: O 459

František GYURKOVITS – V záhumní
Olej na plátne, 29 x 45 cm,1925
Krajinomaľba so stohmi sena na okraji dediny. Vľavo je viditeľná časť budovy – stodoly, v pozadí sa týči
kostolná veža. Obraz je namaľovaný v plenéristickom prevedení.
Evidenčné č.: O 460

František GYURKOVITS – Mesačný svit v Banskej Bystrici
Pastelová kresba na kartóne, 30 x 36 cm (s rámom 49 x 55 cm), 1920 - 1925
Veduta - kresba pastelom na kartóne – táto techika je málo používaná autorom, maľoval najviac olejom. Na
obraze je časť ulice, dom v popredí s verandou, v pozadí sa týči vyššia budova, obe budovy aj cesta je
osvetlená mesačným svitom, stromy na okraji obrazu vrhajú tiene na cestu. Dielo je vpravo dole značené:
Gyurkovits
Z historického hľadiska sú na zadnej strane zaujímavé dokumenty Jednoty výtvarných umelcov na
Slovensku, ktorým bol Gyurkovits členom, obraz pravdepodobne figuroval na výstave organizovanej
Jednotou v Prahe.
Druh: Závesný obraz
Technika: Pastel, kartón
Rozmery: cm
Stav: zachovalý
Cena: 450,- EUR
Zdroj: súkromný vlastník
Kurátor: Andrea Németh Bozó
Prírastkové č.: G 2021/0019
Evidenčné č.: K 302

Ľudovít CSEH – Bača
Olej na plátne, 70 x 60 cm, 1918 - 1930
Figurálna kompozícia, postava muža – baču spredu, hlava otočená do profilu. Muž je oblečený do kroja, na
pleciach kabanicou v ruke drží na pleciach opretú valašku. V pozadí je tmaví les, obloha je zamračená.
Maľba je síce poškodená, jej dodatočným reštaurovaním však získame kvalitné dielo, ktoré doplní autorovu
kolekciu diel v zbierkovom fonde NMG, v ktorom sa figurálne obrazy nachádzali doposiaľ len sporadicky.
Obraz je pozoruhodný aj z historicko-národopisného hľadiska.
Evidenčné č.: O 461

Július Rudnay – Spoločnosť v krajine
Olej na plátne, 55 x 75 cm, prvá pol. 20. storočia
Figurálna kompozícia – spoločnosť štyroch mužov a dvoch žien. Skupina sa delí na dve časti: štyria na ľavej
strane a dvaja na pravej oproti. Niektorí sedia v tráve, iní sa rozprávajú postojačky. Podľa ich šiat sú z vyššej
spoločenskej vrstvy.NA obidvoch stranách sa nad skupinou týčia dva stromy so svetlými kmeňmi. Za nimi
je lúka a v pozadí kopcovitá krajina.
Evidenčné č.: O 456

