
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA 
  

/Múzeum si vyhradzuje právo na zmenu programu/ 
Viac informácií:  www.lofflermuzeum.sk, facebook.com/VojtechLofflerMuseum Kontakt: 055/622 32 34, info@lofflermuzeum.sk, Alžbetina 20, 040 01 Košice, Slovakia 

Otváracie hodiny: Utorok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod., Sobota - Nedeľa: 13:00 - 17:00 hod.   

Činnosť múzea finančne 
podporuje Mesto Košice. 

PROGRAM NA MESIAC  
AUGUST 2020  

 
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) 
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STÁLA EXPOZÍCIA 
 

 Diela Vojtecha Löfflera 

 Významná zbierka autoportrétov známych umelcov 

 Pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera 
 

VÝSTAVY 
  

 

MODRÁ LAMPA: Ivan Csudai - Michal Černušák 

Výstavný projekt dvojice popredných slovenských maliarov Ivana Csudaia a Michala Černušáka predstavuje v dvojexpozícii 
silnú lekciu súčasnej maľby a ich medzigeneračný dialóg.  

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 

Trvanie výstavy: do 2. augusta 2020 
 

KAŽDÝ DEŇ JE JEDNÝM MALÝM ŽIVOTOM - Vlado Broniševský (1953 - 2019)  
Vernisáž výstavy: 6. augusta 2020 o 17.00 hod. 

Výstavný projekt ponúka publiku komplexnejší pohľad na náhle uzavretú tvorbu košického maliara Vlada 
Broniševského. Vypracoval sa na výraznú osobnosť s osobitým rukopisom  a výtvarným prejavom. V jeho 
prácach je možné postrehnúť znaky abstraktného expresionizmu, tašizmu a informelu. Bol laureátom 
významných medzinárodných výtvarných ocenení. Bol spoluzakladateľom a členom Umeleckého združenia 
C+S. Vystavoval na mnohých významných výstavách doma aj v zahraničí. Výstavu dopĺňa homáge V. 
Broniševskému od domácich a zahraničných autorov a dva krátke filmové dokumenty o maliarovi od F. 
Turcsányiho. 

Kurátorka: PhDr. Edita Vološčuková 
Trvanie výstavy: do 6. septembra 2020  
 
 

LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti  
Otvorenie výstavy: 6. augusta 2020 o 17.00 hod. 

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. 
Trvanie výstavy: do 20. septembra 2020  
 

TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA 
 

    Večerná kresba pre začiatočníkov a pokročilých – portrét podľa živého modelu 

 Streda - 05. 08. 2020, 12. 08. 2020, 19. 08. 2020, 26. 08. 2020 (17:00 – 19:00 hod.) 
Výtvarný program MVL je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. 
Vstupné na všetky tvorivé aktivity: 2€ 

      Nahlásiť sa môžete na: mvlpedagog@gmail.com 

Kreatívne leto v múzeu 
17. – 21. august 2020 

09:30 – 12:00 pre deti od 6 – 12 rokov 
13:30 – 16:00 pre deti od 12 rokov a starších 

Múzeum Vojtecha Löfflera pozýva všetky deti na týždeň letných tvorivých dielní plných umenia a zábavy! Deti čaká pestrý program vďaka ktorému si hravou 
formou zdokonalia svoje maliarske a kresliarske zručnosti. Tešiť sa môžu na obľúbenú maľbu na textil, tvorbu koláží a asambláží, modelovanie, kresbu podľa 
živého modelu či interpretáciu diel starých majstrov a mnoho iného. Okrem bohatých tvorivých aktivít deti čakajú výtvarné hry a súťaže, ktoré ich zoznámia 
s dielami stálej expozície múzea ako aj s prebiehajúcimi výstavami. Koniec týždňa ukončia deti inštaláciou a malou výstavou zhotovených prác. 
Možnosť nahlásiť sa na tel. čísle 055/ 622 32 34 alebo na e-mailovej adrese mvlpedagog@gmail.com. Materiál na tvorbu zabezpečuje múzeum. 

Vstupné 4 € (podľa výberu predpoludnie / popoludnie) 


