Evidenčný list pamätihodnosti mesta

DEV- 1B -7

Mesto: Bratislava
Mestská časť: Bratislava - Devín
Adresa:
Adresa popisom:
Typ pamätihodnosti: kategória 1B - hnuteľná pamätihodnosť
Názov pamätihodnosti: rezbárske dielo Márie a Martina Žilavých.
Foto:

Strach v lese
Popis:
Mária Žilavá ( 1909 - 1989) žila v Devíne od roku 1945. Venovala sa drevorezbe, kde
výrazne vynikol jej cit pre materiál. Drevorezbe sa začala venovať od svojho 56 roku života.
Stvárňovala výjavy z každodennej práce ľudí, ich zvykov, postavy tanečníkov, hudobníkov,
život žien a detí. Svoje sochárske dielo reprezentovala na mnohých výstavách. Prvú
samostatnú výstavu mala v roku 1973 v Martine a Banskej Bystrici. Súbornú výstavu mala
v roku 1984 v Bratislave. Jej manžel Martin ( 1912 – 1981 ) sa rovnako na podnet manželky
venoval drevorezbárstvu.

ZOZNAM
výtvarných diel insitných umelcov z Devína manželov
Márie a Martina ŽILAVÝCH

Mária Žilavá :
1, Strom života , drevo v 43 cm
2, Totem veľký , drevorezba v 88 cm
3, Totem malý , drevorezba v 81 cm
4,

Muž s čašou , drevorezba v 49 cm

5,

Babka , drevorezba v 39 cm

6,

Tanec , drevorezba v 18 cm

7,

Svadba , drevo v 155 cm

8,

Tanec oberačiek , drevorezba

9,

Káča a čert , drevo v 76 cm

10, Ľudia z práce a deti , drevo 30x25 cm
11, Pri víne drevo v 50 c
Martin Žilavý :
1, Maska - opica , drevorezba
2, Maska - hlava čerta , polychromovaná
3, Maska - hlava muža , lipa
4, Maska - hlava muža , drevo polychrom.
5, Maska - hlava muža , drevo , polychrom.
6, Koncentračný tábor, drevo
7, Starec , drevo kolorované
8, Maska – Dragulák , drevo polychrom.
Uvedené diela sú v majetku Mestského múzea v Bratislave. SPSD eviduje aj niekoľko prác v
súkromnom vlastníctve.
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