
MČ Košice - Staré 
Mesto a Múzeum 
Vojtecha Löfflera 
Vás pozývajú na

Alžbetina 20, Košice – Staré Mesto,  
tel: 055/622 32 34, 
lofflermuzeum@gmail.com 
www.lofflermuzeum.sk

STÁLA EXPOZÍCIA MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA 

Stála expozícia predstavuje výber z vyše 2000 exponátov 
jedinečnej zbierky Vojtecha Löfflera. Nachádza sa tu 
zbierka ľudovej keramiky a hrnčiarstva, v ktorej významné 
miesto zaujímajú exponáty hollóházskej produkcie druhej 
polovice 19. storočia, ale i muránskej, holíčskej a 
kremnickej proveniencie.  Zároveň stála expozícia zahŕňa 
tvorbu majstra Löfflera, ako aj ojedinelú zbierku 
autoportrétov výtvarných umelcov, v ktorej dominantné 
postavenie zaujímajú predstavitelia známej Košickej 
výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, 
Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy 
a mnohí ďalší) 

INÉ 

JARNÝ TVORIVÝ TÁBOR 
2. – 6. marec 2020 
Denne od 10:00 do 12:00 alebo od 14:00 do 16:00 
Bohaté tvorivé aktivity, kopec zábavy a originálnych nápadov. 
Prihlasovať sa môžete na muzeumloffler@gmail.com, príp. na 0907 399 395. 
Vstupné: dvojhodinovka 3 eurá 

Program: 
Pondelok – maľovanie na textil – inšpirácia čičmanským vzorom 
Utorok – decoupage – servítková technika 
Streda - priestorový obrázok mesto – akvarel a tuš 
Štvrtok – tvor ako Vasarely – tvorba kinetického obrazu – inšpirácia aktuálnou výstavou 
Piatok – akvarel – letná lúka 
  
ROZHOVORY PRI UMENÍ 
10. marec 2020 o 17:00 hod. 
Stretnutia s významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života. 
Hostia: ilustrátori Noémi Rácz a Zsolt Lukács. 
Manželia porozprávajú o  tvorbe knižnej ilustrácie pre deti i o domácnosti, kde sa pod 
jednou strechou nachádzajú dvaja umelci. Súčasťou budú i  názorné ukážky tvorby či 
minivýstavka diel. 
Vstupné: 2 eurá. 
  
UVEDENIE KNIHY O KOŠICKOM HOKEJI DO ŽIVOTA 
11. marec 2020 o 17:00 hod. 
Autor Jozef Mazar uvedie do života titul venovaný košickému hokeju, v ktorom sa nájde 
množstvo významných osobností. 
  
VEČERNÁ PREHLIADKA VÝSTAVY VASARELY S POHÁROM VÍNKA 
18. marec 2020 o 17:00 hod. 
Príjemný podvečer pri prehliadke unikátnej výstavy tvorby Victora Vassarelyho 
a vybraných slovenských výtvarníkov. 
  
KONCERT KOMORNÉHO ORCHESTRA MUSICA NOBIS 
27. marec 2020 o 10:30 hod. 
Na koncerte ku Dňu učiteľov pre ZUŠ Valaliky zaznie zmes melódií z vážnej hudby v 
podaní komorného orchestra Musica Nobis.

VÝSTAVY 
VICTOR VASARELY A  PARALELNÁ TVORBA VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH 
UMELCOV 

Výstava diel Victora Vasarelyho (1906 – 1997) predstavuje výtvarníka, ktorý výrazne 
zasiahol do vývoja moderného povojnového umenia a stal sa priekopníkom OP-ARTU, čím 
obohatil výtvarné umenie o pohyb, priestor a  čas. Ponúka vyše 70 grafických listov a  ide 
o prierez diela z rokov 1940 až 1990, výsostne zo súkromnej zbierky. Súčasťou výstavy je 
i prezentácia tvorby vybraných výtvarníkov, ktorí boli Vasarelym inšpirovaní. Ide o umelcov 
ako O. Dubay, E. Antal, P. Lehocký, M. Drugda, V. Vajs a A. Szentpétery. 
Kurátor: Viktor Jasaň 
Výstava potrvá do 29. marca 2020.

Program na marec 2020
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MČ Košice - Staré Mesto a 
Múzeum Vojtecha Löfflera 

Vás pozývajú na

TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA 
  
VEČERNÝ ATELIÉR KRESBY - portrét 
Stredy (11. a 25. marec 2020) od 17:00 – 19:00 hod. 
Večerná kresba podľa živého modelu. Vhodné pre začiatočníkov i pokročilých. 
  
VEČERNÝ ATELIÉR KRESBY - zátišie   
Piatok (13. a 27. marec 2020) od 17:00 – 18:30 hod. 
Večerná kresba zátišia. Vhodné pre začiatočníkov i pokročilých bez obmedzenia veku. 
  
TVORIVÝ VÍKEND V MÚZEU 
14. marec 2020 – 14:00 – 16:00 hod. Hodiny kreslenia pre začiatočníkov. Téma: 
Krajina olejovým pastelom. 
15. marec 2020 –  14:00 – 15:30 deti, 15:30 do 17:00 dospelí. Kreatívna nedeľa. 
Téma: Ilúzia, pohyb, nestabilita – kreatívna nedeľa inšpirovaná dielami Victora Vasarelyho 
28. marec 2020 – 14:00 – 16:00 hod. Hodiny kreslenia pre začiatočníkov. Téma: Kvety 
vo váze – gvaš. 
29. marec 2020 – 14:00 – 15:30 hod. deti, 15:30 do 17:00 dospelí. Kreatívna nedeľa. 
Téma: Monotypia a krkváž – tvorba farebných škvŕn. 
 

Jarný tábor v Múzeu 
Vojtecha Löfflera
02. - 06. marec 2020
od 10:00 -12:00 hod. / od 14:00 -16:00 hod.

Nahlasovať sa môžete na tel: 0907 399 395, 
email: muzeumloffler@gmail.com 

Vstupné  3€/dvojhodinovka 

www.lofflermuzeum.sk 
Alžbetina 20, Košice 

Denný tábor v MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA ponúka 
pre deti od 6 rokov: 

• bohaté tvorivé aktivity 
• rozmanité výtvarné techniky 
• spoznávanie umenia hravou formou 
• experimentovanie a rozvíjanie tvorivých činností 
• výtvarné hry a množstvo zábavy s novými kamarátmi 

Z organizovaných podujatí môžu byť zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na: http://www.lofflermuzeum.sk/docs/


