MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA
Alžbetina 20, Košice – Staré Mesto
tel./fax: 055/622 30 73
lofflermuzeum@gmail.com
www.lofflermuzeum.sk
FB: muzeumvojtechalofflera
Otvorené: ut-so: 10.00 – 18.00 hod., ne: 13.00 – 17.00 hod.
STÁLA EXPOZÍCIA
DIELA VOJTECHA LÖFFLERA
Stála expozícia diel Vojtecha Löfflera prezentuje sochársku tvorbu autora a tiež významnú zbierku
autoportrétov známych výtvarných umelcov. Súčasťou stálej expozície sú aj pamätná izba a
knižnica Vojtecha Löfflera.
VÝSTAVY
NOÉMI RÁCZOVÁ: Čarodejnica so stylusom
Výstava potrvá do 21. apríla 2019
Na výstave Noémi Ráczovej, absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, budú
prezentované knižné ilustrácie vytvorené klasickými maliarskymi aj grafickými technikami pre
slovenské i zahraničné vydavateľstvá.
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Uhrínová Hegyesyová
DENISA DOVÁĽOVÁ, LEONARD LELÁK, MONIKA VRANCOVÁ: Tri krajiny
Výstava potrvá do 28. apríla 2019
Výstavný projekt „Tri krajiny“ predstavuje aktuálne podoby tvorby Denisy Dováľovej, Leonarda
Leláka a Moniky Vrancovej, dlhodobo sa zameriavajúcich na reflexiu krajiny. Autorky sú
absolventkami maliarskeho ateliéru Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v
Košiciach.
Kurátor výstavy: Mgr. Michal Štofa
ROTÁCIE ŠEPOTU MÚZ. SÚČASNÉ A HISTORICKÉ STARÉ MESTO KOŠICE NA
FOTOGRAFIÁCH
Vernisáž dvojvýstavy: 30. apríla 2019 o 17.00 hod.
Výstava priblíži ako sa z objektu vojenského využitia – z Rotundy - stalo v roku 1909 stredisko
umeleckých ateliérov, ako sa v budove s kruhovým pôdorysom dokázalo presadiť známe heslo
„múzy pracujú v tichosti“. Podstatou výstavy bude predstavenie osobností, ktoré stáli za zrodom tzv.
Domu umelcov. Vystavené budú umelecké práce Elemíra Halásza-Hradila a Ľudovíta Csordáka.
Predstavená bude pokračujúca línia umeleckých aktivít spájajúcich sa na tomto mieste „zasvätenom
umeniu“, ktorá trvá dodnes, keďže objekt využíva Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach.
Výstava fotografií bude zase prezentovať mestskú časť Košice Staré Mesto ako historickú
mestskú pamiatkovú zónu s presahom do súčasnosti. Pripomenie, ako sa mestská časť
vyvíjala, menila a aká je v súčasnosti. Na výstave budú veľkoplošné fotografie od Alexandra a
Stanislava Jirouška.
Autori projektu: Mgr. Zuzana Tegdová, Mgr. Milena Gašajová
TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA
Každú stredu 17:00 – 19:00
Tvorivé stredy: Večerná kresba prírodným uhlíkom podľa živého modelu
3., 10.,17. a 24. apríla 2019

TVORIVÉ SOBOTY A NEDELE
soboty od 14.00 do 16.00 hod.
nedele od 14.00 do 15.30 hod. deti a od 15.30 do 17.00 hod. dospelí
13. apríla 2019 (sobota) – kreslenie oči, uši, ústa, nos
14. apríla 2019 (nedeľa) – človek a stroj – teplé a studené farby
27. apríla 2019 (sobota) – štúdia prírodnín
28. apríla 2019 (nedeľa) – krajina, čiary, farby
ROZHOVORY PRI UMENÍ
Cyklus rozhovorov so zaujímavými osobnosťami.
2. apríla 2019 o 17.00 hod.
Hostia: módna návrhárka Ida Sándor a florista Róbert Soták
Súčasťou budú ukážky aranžovania a módne prekvapenie.
Vstupné: 2 eurá
NARODENINY Vojtecha Löfflera
16. apríla 2019 bude pri príležitosti výročia narodenia umelca voľný vstup do Múzea Vojtecha
Löfflera.

