
 

 

 

 

 
PROGRAM NA MESIAC MAREC 2019 

 

STÁLA EXPOZÍCIA 
 Diela Vojtecha Löfflera  

 Významná zbierka autoportrétov známych umelcov 

 Pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera  

 

 

VÝSTAVY 
  

 
TEODOR JOZEF MOUSSON (1889 - 1946) 
Vernisáž výstavy: 1. februára 2019 (piatok) o 17:00 hod. 
Výstavu početnej kolekcie olejomalieb a akvarelov zo zbierok Zemplínskeho múzea v 
Michalovciach doplnia diela zo súkromnej zbierky Mgr. Petra Maščeníka, ktoré výrazne dokreslia 
a obohatia obraz o tvorbe T. J. Moussona. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Dana Barnová 
Výstava potrvá do 24. marca 2019 

 
ŠTEFAN PRUKNER /1931 – 2011/ Expresia, absurdita, sila farby... 
Vernisáž výstavy: 7. februára 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. 
Výstava približuje jedno z tajomstiev mapy slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. 
storočia. Prekvapujúca maliarska figurálna tvorba Štefana Pruknera je naplnená silným farebným, 
kompozičným výrazom a komplikovanými obsahovými súvislosťami.  
Kurátorka výstavy: Mgr. Marta Hrebíčková 
Výstava potrvá do 17. marca 2019 
 
 

NOÉMI RÁCZOVÁ: Čarodejnica so stylusom 
Vernisáž výstavy: 20. marec 2019 (streda) o 17:00 hod. 
Na výstave Noémi Ráczovej, absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, budú 
prezentované knižné ilustrácie vytvorené klasickými maliarskymi aj grafickými technikami 
pre slovenské i zahraničné vydavateľstvá. 
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Uhrínová Hegyesyová 
Výstava potrvá do 21. apríla 2019 

 
 
DENISA DOVAĽOVÁ, LEONARD LELÁK, MONIKA VRANCOVÁ: Tri krajiny 
Vernisáž výstavy: 28. marec 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. 
Výstavný projekt „Tri krajiny“ predstavuje aktuálne podoby tvorby Denisy Dováľovej, Leonarda Leláka a Moniky 
Vrancovej, dlhodobo sa zameriavajúcich na reflexiu krajiny. Autorky sú absolventkami maliarskeho ateliéru Adama 
Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jeho inklinácia ku geometrickej abstrakcii je popri ich 
spoločnej téme krajiny a ekologickom podtexte spoločným menovateľom ich prác. Tretí z vystavujúcich je študentom 
Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení. Aj v jeho prípade je zrejmý zdroj inšpirácie pre realizáciu 
nefiguratívnych a abstrahujúcich diel. 
Kurátor výstavy: Mgr. Michal Štofa 

Výstava potrvá do 28. apríla 2019 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

TVORIVÝ ATELIÉR U LӦFFLERA 
 

 
Každú stredu, 17:00 – 19:00 
Tvorivé stredy: Večerný ateliér kresby a maľby pre začiatočníkov a pokročilých 
6. marec 2019 - Večerná kresba podľa živého modelu 
13. marec 2019 - Večerná kresba podľa živého modelu 

 
Každú druhú sobotu, 14:00 – 16:30 
Tvorivé soboty: Hodiny kreslenia pre začiatočníkov 
9. marec 2019  – Kreslenie ruky, anatómia 
30. marec 2019 – Jednoduché zátišie 

 
Tvorivé nedele: 
10. marec 2019, 14:00 – 15:30 Kreslenie pre deti, 15:30 – 17:00 Kreslenie pre dospelých 
ĽUDOVÝ ORNAMENT 
Technika: akvarelové pastelky, akvarelové farby, tuš 
 

31. marec 2019, 14:00 – 15:30 Kreslenie pre deti, 15:30 – 17:00 Kreslenie pre dospelých 
ABSTRAKTNÁ GEOMETRIA - Ateliér inšpirovaný prebiehajúcou výstavou Tri krajiny 
Technika: akryl 
 

Výtvarný program MVL je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. 
Nie je potrebné sa dopredu nahlasovať, stačí prísť a tvoriť! Rodičia kreatívnych detí majú vstup voľný.  

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 2 €. 

 
 
 

MIMOVÝSTAVNÉ AKTIVITY 
 
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE: 
ZVUK MÔJHO TICHA (Der Klang meiner Stille) - kriminálka 
Organizátor: Divadlo KUNSTATELIER 
"Do ticha zaznie klavír. Je to začiatok, ktorý ako tón náhle doznieva. Otvára ale príbeh ženy a muža, ktorý v krátkej chvíli 
klavírneho tónu rozohrá celý váš život." 
7.marec o 18:00 hod. (štvrtok) 
8.marec o 18:00 hod. (piatok) 
9.marec o 18:00 hod. (sobota) 
 
réžia: Pavol Hučka 
obsadenie 
ona: Diana Hežel 
on: Pavol Hučka 
na klavíri hrá: Martina Kudlovská 

 
 

 
 

Viac informácií:  www.lofflermuzeum.sk        facebook.com/VojtechLofflerMuseum  


