PONUKA MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA PRE ŠKOLY
Vážení učitelia,
Múzeum Vojtecha Löfflera ponúka rôzne formy prezentácie informácií, umeleckých hodnôt a kultúrnych tradícii pre vzdelávanie žiakov
a študentov. V rámci hodín Dejepisu, Umenia a kultúry alebo Výtvarnej výchovy vytvárame priestor a možnosti pre interaktívne podoby
vyučovania.

PROGRAM NA JESEŇ 2020:


Komentovaná prehliadka výstavy LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti
- do 2. 10. 2020
Portrét bol v akademickej tradícii považovaný za jeden z dôkazov umeleckého majstrovstva. Výstava pripomenie
portrétnu tvorbu V. Löfflera, ako aj zobrazené osobnosti (nielen) košického prostredia. Prezentované budú aj
portrétne zbierky múzea.



Komentovaná prehliadka výstavy Michal Machciník – WUNDERKAMMER

-

do 9. 10. 2020
Výstavný projekt predstavuje výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala
Machciníka. Názov výstavy odkazuje k fenoménu Wunderkammer, v ktorých sa
zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez prírodniny,
bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. Autor reaguje na súčasnú
komplikovanú a ustavične premenlivú situáciu globalizovaného sveta a
uvedomovanej bezprecedentnej ekologickej krízy, v ktorej prestávajú platiť mnohé
zaužívané kategórie, pojmy a hranice. V rámci predmuzeálnej snahy dosiahnuť
univerzálne a komplexné poznanie sveta vznikali expozície, ktoré z dnešného pohľadu
prekvapujúco kombinovali umelecké, archeologické, etnografické, religionistické a
prírodopisné zbierky. Ich cieľom bolo uchopenie sveta ako divadla a snaha obsiahnuť
a popísať makrokozmos cez mikrokozmos kabinetu.

V prípade záujmu vieme k tejto výstave pripraviť ako súčasť programu aj tvorivé workshopy.
TÉMA WORKSHOPOV: kreatívne narábanie s technikou frotáže / práca s kolážou.


Prehliadka výstavy HRDINKY ČESKEJ HISTÓRIE
- od 7. 10. 2020 do 30. 10. 2020
Ilustrovaná mozaika príbehov významných českých žien - panovníčok,
političiek, umelkýň, bádateliek či športovkýň, ktoré zanechali výraznú stopu
v histórii i súčasnosti nielen v českých krajinách, ale aj v medzinárodnom
kontexte. Projekt je inšpirovaný 100. výročím rovného volebného práva
československých žien.



Prehliadka výstavy Plató Creative Clash – REDEFINITION
- od 16. 10. 2020 do 13. 11. 2020
Výstavný kurátorský projekt Miloslavy Hriadelovej je úvahou o budúcnosti módy a nutnosti prehodnotenia jej vývoja v rámci výrobných
procesov, komunikácie, dopadu na životné prostredie a život človeka.



Prehliadka výstavy JAROSLAV KOLÉŠEK: CHYBA V OBEHU
- od 16. 10. 2020 do 20. 11. 2020
Výstava prinesie profilovú prezentáciu popredného českého umelca - sochára Jaroslava Ide o sériu
komorných sôch a objektov, ktoré ukazujú jeho figuratívne sochárske myslenie. V nich kriticky aj láskavo
reflektuje našu civilizáciu, poukazuje na mnohé chyby v systéme - časté námety z militárneho prostredia.

Taktiež ponúkame viacero zaujímavých možností pre zoznámenie sa s umením:
 komentované prehliadky k Stálej expozícii, ktoré predstavia študentom niekoľko desiatok
umeleckých prác sochára V. Löfflera,
 zbierku autoportrétov výtvarníkov a významných osobností z Košíc a východu Slovenska,
 umelecké prostredie hodina dejín výtvarného umenia, literatúry alebo dejepisu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presný termín a čas vieme prispôsobiť podľa Vašej potreby.
CENA: 1 € / študent - komentované prehliadky podľa výberu
2 € / študent - ak je návšteva spojená s tvorivými workshopmi
Na vstupné je možné použiť aj kultúrne poukazy. Pedagógovia majú vstup zdarma.

Nahlásiť sa môžete: na tel. čísle: 055/622 32 34 alebo mailom: mvlpedagog@gmail.com
VIAC INFORMÁCIÍ: www.lofflermuzeum.sk

Mimoriadne hygienické opatrenia
pre návštevníkov:
 vstup a pobyt v priestoroch múzea
umožnený len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šatka)
 aplikovať dezinfekciu na ruky pri vchode
do múzea
 zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m
 stanovený maximálny počet osôb v
jednom okamihu na m² v expozíciách
múzea (26 osôb)

