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Przed kilku miesiącami ukazała 
się w Austrii książka bardzo cen
na przede wszystkim dla osób za
interesow anych sztuką baroku, 
technologią i szkolnictwem arty
stycznym. Już sama osoba autora 
stanowi dobrą jej rekomendację. 
Manfred Koller, docent, doktor fi
lozofii (historii sztuki) i magister 
sztuki, jest autorem bardzo znacz
nej liczby publikacji naukowych, 
w tym dotyczących okresu baro
ku. Ukończył studia historii sztuki 
na U niw ersytecie w iedeńskim  
oraz studia technologii i konser
wacji na Akademii Sztuk Pięk
nych w Wiedniu. W 1982 r. habili
tował się w zakresie konserwacji. 
Zajmuje stanowisko m.in. kierow
nika Oddziału Restauracji i Kon
serwacji Dzieł Sztuki w Związko
wym Urzędzie Konserwacji (Bun- 
desdenkm alam t).

Sygnalizowana książka należy 
niewątpliwie do jednych z najsta
ranniej i najładniej w ydanych 
w  bieżącym roku. Jej walor nie 
sprowadza się jednak do bardzo

dobrych, często całostronnico- 
wych ilustracji (38 barwnych i 361 
czarno-białych). Wartość książki 
wynika przede wszystkim z jej 
naukowego i poznawczego cha
rakteru. Wydawać się może, że 
mamy do czynienia z dobrą, wy
czerpującą monografią wnoszącą 
wiele nowych danych o życiu 
i twórczości Piotra, Pawła i Domi
nika Strudel, działających w dzie
dzinie malarstwa, architektury, 
dekoracji wnętrz oraz rzeźby, na 
tle ów czesnego  otaczającego  
św iata, z lecen iodaw ców  itd ., 
a także o początkach Akademii 
Malarstwa, Rzeźby i Architektury 
w Wiedniu w latach 1688-1714, 
jej nauczycielach, uczniach, loka
lach i wyposażeniu.

Książkę M. Kollera odróżniają 
od zwykłych a dobrze napisanych 
monografii trzy fakty. Po pier
wsze to jej opracowanie oparte na 
wyjątkowo bogatym materiale ar
chiwalnym z lat l6 l  1-1730, zebra
nym w 38 archiwach i bibliote
kach, głównie Austrii, Niemiec

i Włoch, liczącym 595 pozycji. 
Wykorzystana też została literatu
ra 682 pozycji publikowanych i 60 
niepublikowanych (m.in. inwenta
rze), a także dane z 44 katalogów 
różnych zbiorów oraz dane z 55 
katalogów wystaw.

Po drugie sporządzenie na wy
sokim poziomie katalogu wszyst
kich prac trzech braci Strudel 
(m alow ideł, grafik, rysunków , 
p ro jek tów  arch itek ton icznych  
i dekoracji oraz rzeźb), jak rów
nież prac ich warsztatu i ich uczni 
oraz prac fałszywie dotąd przypi
sywanych.

Po trzecie autor wykorzystał 
w książce wyniki w ieloletnich 
prac konserw atorskich (badań, 
odkryć i zabiegów konserwator
sk ich ) Z w iązkow ego  U rzędu 
K onserw atorskiego, w zględnie 
wykonywanych pod jego nadzo
rem, dotyczących zabytkowych 
obiektów barokowych, a w któ
rych doc. dr Manfred Koller brał 
czynny udział.
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