
TEODOR SCHNITZER „MUŽ Z DIVOKÉHO VÝCHODU“ 

Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Malá výstavná sieň Župného domu 

Vernisáž: 12.1. 2017 o 16.30 hod. 

Trvanie výstavy: 12. 1. – 26.3. 2017 

Kurátori: Miloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská  

Spolupráca: TOTO! je galéria, Bratislava 

    

 

Indiáni, kovboji, kolty, tomahawky, lasá, skalpy, divo bežiace mustangy... to všetko sme, keď sme boli malí, 

videli ako živé, ako naozaj, keď sme čítali dobrodružné romány z edície STOPY, ale aj rodokapsy v zošitovej 

väzbe, tlačené na lacnom hnedastom papieri. Celé generácie detí pri tých príbehoch snívali svoje sny o 

hrdinstve, cti, priateľstve na život a na smrť a statočnosti. 

Keď sa pozriete na slovenské vydania príbehov z Divokého západu, často za nimi stojí muž z Divokého 

východu, rodák z Košíc, ilustrátor Teodor Schnitzer. Od r. 1955 do 1977 ilustroval najmenej 116 kníh: 

mayovky, cooprovky, stevensonovky. 

Zložitá technika nitrotmelu a škrabanej štetcokresby – vyškrabávanie postáv a vecí priamo do papiera, 

potiahnutého čiernou farbou, vytvorilo v ilustráciách zvláštnu dynamiku, príbeh je akoby zastavený v 

okamihu, podobá sa fotografiám zo začiatku storočia. 

Od sedemdesiatych rokov minulého storočia nastalo v tvorbe Teodora Schnitzera ticho. Z príbehu o ilustrácii 

sa stal príbeh o boji s alkoholom a boji o bežný, dôstojný život. Ticho však nastalo aj v antológiách 

slovenského výtvarného umenia: pre teoretikov prestal existovať, akoby jeho umenie nestálo za to, 

pripomenúť si, archivovať. 

Bolo to preto, že ilustroval low-brow žánre – kovbojky a indiánky a nie veľké umenie? Alebo preto, že sa 

jednoducho stratil? Až dôsledné pátranie po jeho blízkych, stretnutie a otvorenie šuplíkov vo februári 2015 

odkrylo stratené dielo. 

 

TOTO! je taká galéria, v ktorej sú vystavené ilustrácie – obrázky, ktoré si pamätáme z knižiek, čo sme čítali 

ako deti, aj z tých, čo si teraz čítame so svojimi deťmi. Ilustrátorov, čo ich namaľovali, však často ani 

nepoznáme: veď koho by napadlo hľadať niekde na konci knihy meno napísané drobnými písmenkami. A tak 

nám často uniká, aká je slovenská ilustrátorská tradícia úžasná. A aj to, že ilustrácia je také isté umelecké 

dielo ako obraz či grafika. Zaslúži si visieť v galérii. Alebo u vás doma.  


