
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.   

PROGRAM NA MESIAC JÚL 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 
 

VÝSTAVA SÚČASNÉHO UMENIA   

 

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.   

Csudai prináša svoj charakteristický retrofeeling  „obývačkových“ scén a remix zvolených ikonografických prvkov, zjednodušené počítačové 
ikony. V aktuálnom cykle malieb ide o vzájomný a intenzívny dialóg silnej obrysovej linky a pestrofarebných polí. 

Michal Černušák  premieta na svoje plátna globálny svet masmediálnych informácií, kapitálu a manipulácií, nemoci mocných a ich kriticko-ironické  
reflektovanie. V rozmerných scénach akrylu a airbrushu sa objavujú vznášajúce sa architektúry, politici aj developeri, hýriace plážové párty, rútiaci 
sa americký sen, ale aj scény katastrof, kolízií s davom ľudí, či pohlavármi s „vypálenými" očami. 

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid 
Trvanie výstavy: do 2. augusta 2020 

TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA 
 

Večerná kresba pre začiatočníkov a pokročilých – portrét podľa živého modelu 

 Streda - 01. 07. 2020, 22. 07. 2020 (17:00 – 19:00 hod.) 
 

Večerná kresba a maľba pre začiatočníkov a pokročilých – zátišie na nádvorí múzea 

 Piatok - 03. 07. 2020  (16:00 – 18:00 hod.) 
 

Výtvarný program MVL je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. 
Vstupné na všetky tvorivé aktivity: 2€ 

Viac info: mvlpedagog@gmail.com 
      Maximálny počet tvorivých návštevníkov na jednej hodine je max. 6 ľudí. 

Dieťa môže tvorivý ateliér navštíviť iba v sprievode rodiča. Rodič je za dieťa zodpovedný. Rodičia tvorivých detí majú vstup zdarma. 

Kreatívne leto v múzeu 
06. - 10. júl 2020., 27. - 31. júl 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 tri týždne 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 na textil, tvorbu koláži a asambláži, 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 na tel. čísle 055/ 622 32 34 alebo na e-mailovej adrese mvlpedagog@gmail.com. Materiál na tvorbu zabezpečuje múzeum. 

Vstupné 4 €
 

Rodinné tvorivé stretnutie v múzeu 
01. júla 2020 v čase od 13:00 – 15:00 hod.  
Tvorivé výtvarné aktivity určené pre rodiny s deťmi ale aj jednotlivcov bez obmedzenia veku.  
Zoznámte sa s výstavami tvorivo pod vedením galerijného pedagóga.  
Vstupné 2 € 
 

Obleč si umenie 
Denný tábor zameraný na módu a umenie. 
Zažiješ umenie a módu nevšedným spôsobom. Ukážeme ti ako si obliecť Bauhaus, Konštruktivizmus, Pop art, Surrealizmus a Futurizmus. 
Termín: 20. - 24. júl 2020 / 8:30 hod. – 16:00 hod. 
Lektorka: Slava Hriadelová - kurátorka projektu Plató Creative Clash prepájajúceho módu a umenie 
Cena tábora: 85,- eur / týždeň 

 

KONCERT: Quasars Ensemble – 12. 7. 2020 (nedeľa) o 18:00 hod.  
Viac informácií: quasarsensemble.com 


