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Pospájaj body podľa čísel od 1 do 30.

Tento zošit patrí: 

Aký šperk sa ti páči najviac? 
Navrhni šperk pre svoju mamičku. 
Z akého materiálu by bol?  

Ak si v múzeu, nájdi malú sošku 
maskota múzea, psíka Kormoša.  

Sem nakresli svoje 
obľúbené zvieratko.  

Kormoš bol psíkom 
sochára Löfflera.



SLOVNÍK

kadet  - žiak v škole pre dôstojníkov

figuralista - umelec ktorý modeluje alebo maľuje postavy 

plastika - trojrozmerné umelecké dielo, napríklad socha alebo 
reliéf

reliéf - sochárske dielo vystupujúce z plochy

autoportrét - vlastná podobizeň umelca. Dnes by sme mohli 
povedať, že je to maľované alebo kreslené “selfie”.

VIEŠ KTO BOL VOJTECH LÖFFLER? 

Vojtech Löffler sa narodil v Košiciach 16. apríla v roku 1906. 
Jeho otec bol dôstojníkom armády Rakúsko-uhorskej monarchie. 

Keď mal Vojtech 10 rokov, otec ho zapísal do školy pre kadetov 
v Rumunsku, ale po 2 rokoch ušiel a vrátil sa do Košíc. Vyučil sa za 
zubného technika.  Bol aj odvážnym zápasníkom a zúčastnil sa medzi-
národných súťaží. 

Popri svojom zamestnaní zubného technika sa venoval  sochár-
skej tvorbe.  Sochárstvo študoval súkromne vo Viedni aj v Budapešti.       

Löfflerová prvá výstava sa uskutočnila vo Východoslovenskom 
múzeu v Košiciach v roku 1937.  Koncom II. svetovej vojny bol u väznený 
v zajatec kom tábore v Sovietskom zväze, kde spolu so 6 sochármi vyho-
tovil 21 sôch životnej veľkosti a mnoho plastík. Po návrate do Košíc sa 
zapojil do výtvarného života mesta. 

Bol figuralistom. V jeho tvorbe prevláda motív ženskej postavy.  
Jeho prvá žena sa volala Emília a druhá sa volala Klára. 

Löffler vytvorill menšie plastiky a šperky zo vzácnych materiálov 
ako je slonová kosť, jantár, koral alebo striebro. 

Zbieral keramiku a autoport réty umelcov. 
Rád cestoval, absolvoval  študijné cesty do Anglicka, Francúzska, 

Talianska, Grécka, Egypta, Libanonu, Kanady, USA aj Maďarska.    
Získal mnoho ocenení napríklad cenu mesta Košice aj cenu Ministra 
kultúry. 

V roku 1989 sa presťahoval do domu na Alžbetinej ulici. Dnes 
je v je ho dome múzeum a ga léria. Bol veľkorysý a rád podporoval 
mladých umelcov. Zomrel 11. februára v roku 1990.   

Keď sa budeš prechádzať po meste, skús nájsť jeho diela. 

Skús uhádnuť, koľko ženských autoportrétov 
sa nachádza vystavených v múzeu?

Nakresli svoj autoportrét. 

• Bronzový reliéf portrétu a erbu Františka II. Rákócziho na se
vernej stene Dómu sv. Alžbety

• 5 symbolov nad hlavným vchodom Domu umenia
• Bronzové portréty maliarov E. HalászaHradila a Ľ. Csordáka 

na budove Rotundy na Zbrojničnej ulici v Košiciach.


