
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 JÚN 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 (12 osôb) 
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STÁLA EXPOZÍCIA 
 Diela Vojtecha Löfflera 

 Významná zbierka autoportrétov známych umelcov 

 Pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera 
 

 

VÝSTAVY   

KONIAREK U LÖFFLERA 
Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. 
Výstavný projekt je definovaný ako výber sochárskych diel zo zbierkového fondu GJK, pričom ťažisko tvorí komorná plastika - voľné 
plastiky, portréty a reliéfy. Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom 
Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka. 
Kurátor výstavy: Filip Krutek 
Trvanie výstavy: do 21. júna 2020 
----- 
 

ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA 
Rozšírenie Stálej expozície Múzea Vojtecha Löfflera.  
Zoznámte sa s dielami, ktoré po väčšinu času ukrýva depozitár, pričom niektoré máte možnosť vidieť po prvýkrát. 
Trvanie výstavy: do 21. júna 2020 
---- 
 

MODRÁ LAMPA - Ivan Csudai, Michal Černušák 
Vernisáž výstavy: 24. júna 2020 o 17:00 hod. 
Výstavný projekt prináša profilovú prezentáciu dvoch popredných slovenských umelcov Ivana Csudaia a Michala Černušáka.  
Prezentovaná výstava prinesie ich aktuálnu tvorbu za posledné obdobie v oblasti súčasných možností maľby v konfrontácii 
s digitálnym obrazom. 
Trvanie výstavy: do 2. augusta 2020 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
 

VOĽNÝ VSTUP PRE DETI pri príležitosti Medzinárodného dňa detí: 2. júna 2020 
V utorok, 2. júna 2020 môžu všetky deti navštíviť Múzeum Vojtecha Löfflera BEZPLATNE, prezrieť si prebiehajúce výstavy, kreatívne sa zapojiť  
do tvorivých workshopov, či vychutnávať si umelecké prostredie nádvoria múzea.  

Komentovaná prehliadka výstav KONIAREK U LÖFFLERA A ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA: štvrtok 11. júna 2020 o 17:00 hod. 
Komentovaná prehliadka VÝSTAVY ODHALENÉ ARTEFAKTY DEPOZITÁRA: utorok 16. júna 2020 o 17:00 hod. 

Objavte spolu s nami málo známe a prezentované umelecké diela z depozitára múzea, ku ktorým sa dozviete mnoho zaujímavých informácií. 
vstupné na komentované prehliadky: 2 €, maximálny počet účastníkov: 8, dodržanie mimoriadnych bezpečnostných hygienických opatrení 

TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA 
 

Večerná kresba pre začiatočníkov a pokročilých – portrét podľa živého modelu 

 Streda - 03. 06. 2020, 10. 06. 2020, 17. 06. 2020, 24. 06. 2020 (17:00 – 19:00 hod.) 
 

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

 Piatok - 05. 06. 2020, 12. 06. 2020, 19. 06. 2020, 26. 06. 2020 (16:00 – 18:00 hod.) 
 

Tvorivé víkendy v múzeu pre deti a dospelých bez obmedzenia veku 

 Sobota 06. 06. 2020, od 14:00 – 16:00 hod.   Téma: Krajina – pastel (suchý, olejový) 

 Nedeľa 07. 06. 2020 od 14:00 – 16:00 hod.    Téma: Tvorivé dielne inšpirované sochárskou výstavou Jána Koniarka 

 Sobota 20. 06. 2020 od 14:00 – 16:00 hod.    Téma: Po stope umelca: Vincent van Gogh – krása slnečníc 

 Nedeľa 21. 06. 2020 od 14:00 – 16:00 hod.     Téma: Tvorivé dielne inšpirované výstavou Odhalené artefakty depozitára 
 

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

Viac info: mvlpedagog@gmail.com 
Na všetky tvorivé aktivity je nutné prihlásiť sa vopred na tel. čísle 055 / 622 32 34. 
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. 


