
MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA 
  

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 MÁJ 2020 
 

Vďaka uvoľňovaniu opatrení spojených so šírením koronavírusu COVID-19 je Múzeum Vojtecha Löfflera opäť prístupné verejnosti od 12. mája 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 v radoch osôb minimálne 2 m 

 stanovený maximálny počet osôb v jednom okamihu na m² v expozíciách múzea (12 osôb) 

 

STÁLA EXPOZÍCIA 
 Diela Vojtecha Löfflera 

 Významná zbierka autoportrétov známych umelcov 

 Pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera 
 
 
 

VÝSTAVY 
  

VICTOR VASARELY A JEHO ODOZVA V DIELACH VYBRANÝCH SLOVENSKÝCH VÝTVARNÍKOV 
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. Ponúkne vyše 60 grafických listov, akvarelov a objektov a pôjde 
o prierez diela z rokov 1940 až 1990. 
Súčasťou je i výstava šiestich výtvarníkov inšpirovaných Vasarelym (O. Dubay, E. Antal, P. 
Lehocký, V. Vajs, M. Drugda a A. Szentpétery). 
 Kurátor výstavy: Viktor Jasaň 
Trvanie výstavy: 30. január 2020 - 24. máj 2020 
 
KONIAREK U LÖFFLERA 
Sprístupnenie výstavy: 28. mája 2020 o 10:00 hod. 
Reprezentatívny výber diela sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. 
Výstavný projekt je definovaný ako reprezentatívny výber 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 z veľkej 
časti založeného na rodinovskej inšpirácii, čo sa odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty, či 
povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa.  
Kurátor výstavy: Filip Krutek 
Výstava potrvá do 21. júna 2020 

  
 

 

TVORIVÝ ATELIÉR U LӦFFLERA 
 

TVORIVÝ ATELIÉR - PROGRAM NA DOMA 
  
Milí návštevníci tvorivých ateliérov Múzea Vojtecha Löfflera, nezabudli sme na vás ani počas týchto dní. Kedže je dočasne zamedzené 
realizovať tvorivé ateliéry priamo v našom múzeu, ale vy chcete svoj čas doma tráviť kreatívne, môžete sa pripraviť na množstvo 
tvorivých úloh, ktoré pre vás pripravujeme. Výtvarné námety budeme pridávať vždy v utorok. Všetky úlohy a cvičenia nájdete na 
našej stránke v aktualitách, ale tiež na našom FB @VojtechLofflerMuseum a IG @muzeumvojtechalofflera.  
  

Zapojiť sa môžete všetci, deti aj dospelí bez obmedzenia veku. Budeme radi, ak nám vaše hotové práce 
pošlete odfotené mailom na mvlpedagog@gmail.com. 
Všetky práce, ktoré nám zašlete, budeme postupne zverejňovať, aby sme si vytvorili malú virtuálnu galériu, 
ktorú si môžete kedykoľvek prezrieť. Tešiť sa môžete tiež na video manuál kreslenia a výtvarných techník, 
aktivity pre najmenších a mnoho ďalších aktivít.  
 

Výtvarný program MVL je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. 
 

 


