MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA

PROGRAM NA MESIAC

OKTÓBER 2020

Činnosť múzea finančne
podporuje Mesto Košice.

MIMORIADNE BEZPEČNOSTNÉ A 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)





STÁLA EXPOZÍCIA
Diela Vojtecha Löfflera
Významná zbierka autoportrétov známych umelcov
Pamätná izba a knižnica Vojtecha Löfflera

VÝSTAVY
LÖFFLER 3P - Portréty, portrétovaní, portrétisti
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 4. októbra 2020

Michal Machciník – WUNDERKAMMER
Výstavný projekt predstaví výber z aktuálnej tvorby košického sochára Michala Machciníka (1989). Názov výstavy odkazuje
k fenoménu tzv. Wunderkammer, v ktorých sa zhromažďovali objekty najrôznejšieho druhu - od umeleckých diel, cez
prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, relikvie a podvrhy. Autor reaguje na súčasnú komplikovanú a ustavične premenlivú
situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej ekologickej krízy, v ktorej prestávajú platiť mnohé
zaužívané kategórie, pojmy a hranice.
Trvanie výstavy: do 11. októbra 2020

HRDINKY ČESKEJ HISTÓRIE
Sprístupnenie výstavy: 6. októbra 2020 o 10.00 hod.
Ilustrovaná mozaika príbehov významných českých žien - panovníčok, političiek, umelkýň, bádateliek
či športovkýň, ktoré zanechali výraznú stopu v histórii i súčasnosti nielen v českých krajinách, ale aj v
medzinárodnom kontexte. Projekt je inšpirovaný 100. výročím rovného volebného práva
československých žien.
Trvanie výstavy: do 30. októbra 2020
Podujatie je organizované v rámci Dní českej kultúry 2020, v spolupráci s Českým spolkom na
Slovensku, Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Bratislave.

JAROSLAV KOLÉŠEK: CHYBA V OBEHU
Otvorenie výstavy: 15. októbra 2020 o 17.00 hod.
Výstava prinesie profilovú prezentáciu popredného českého umelca - sochára Jaroslava Koléšeka (1974), reprezentanta
silnej ostravskej výtvarnej scény. Ide o sériu komorných sôch a objektov z posledného desaťročia, ktoré ukazujú jeho
figuratívne sochárske myslenie a kľúčové motívy. Autor pracuje v širokom zábere materiálov - betón, bronz, pieskovec,
sklo a pod. V nich kriticky aj láskavo reflektuje našu civilizáciu, poukazuje na mnohé chyby v systéme, časté námety z
militárneho prostredia, príznačné sú najmä hybridné formy a kontexty, prostredníctvom opakovaného motívu srdca
prináša aktuálny sochársky "heartware" súčasnosti.
Trvanie výstavy: do 22. novembra 2020
Výstava je organizovaná v rámci Dní českej kultúry 2020, v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, Českým spolkom v
Košiciach a Českým centrom v Bratislave.

Plató Creative Clash - REDEFINITION
Otvorenie výstavy spolu s komentovanou prehliadkou autorov: 16. októbra 2020 o 10.00 hod.
Výstavný kurátorský projekt Miloslavy Hriadelovej je úvahou o budúcnosti módy a nutnosti prehodnotenia jej vývoja v rámci
výrobných procesov, komunikácie, dopadu na životné prostredie a život človeka. Tri inštalácie a videofilm ponúkajú tri
redefinované prístupy: o upcyklácii a návrate tradičných remeselných techník, design health – móda pomáha odstrániť bolesť,
o virtuálnej a rozšírenej realite v spojení s digitálnym priestorom a remeslom.
Trvanie výstavy: do 22. novembra 2020
/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.
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TVORIVÝ ATELIÉR U LÖFFLERA
Večerná kresba pre začiatočníkov a pokročilých – Portrét podľa živého modelu
 Streda (17:00 - 19:00)
 07. 10. 2020
 14. 10. 2020
 21. 10. 2020
 28. 10. 2020

Kurz kresby zátišia
 Piatok (15:00 - 17:00)
 02. 10. 2020
 09. 10. 2020
 16. 10. 2020
 23. 10. 2020
 30. 10. 2020

Rodinné tvorivé víkendy
 Soboty a Nedele (14:00 – 17:00)
 10. 10. – 11. 10. 2020
 24. 10. – 25. 10. 2020
Výtvarné aktivity určené pre rodiny s deťmi ale aj jednotlivcov bez obmedzenia veku.
Zoznámte sa s výstavami tvorivo pod vedením galerijného pedagóga.

Rodinný tvorivý ateliér so Slavou Hriadelovou - 17. 10. 2020 (14:00 – 17:00)
Téma tvorivého ateliéru inšpirovaného výstavou o móde Plató Creative Clash - REDEFINITION: Výroba a maľovanie tvárových
masiek.
Výtvarný program MVL je vhodný ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých.
Vstupné na všetky tvorivé aktivity: 2 €
V dôsledku korona-opatrení je stanovený maximálny počet účastníkov Tvorivého ateliéru v jednom okamihu - 8 osôb.
Nie je potrebné sa nahlasovať, múzeum zabezpečuje materiál na tvorbu. Viac info: mvlpedagog@gmail.com

KONCERTY
ČESKÁ HUDBA V MUZEU – MOST MEZI NÁMI
26. 10. 2020 o 17.00 hod.
Koncert českých a svetových operných melódií.
Účinkujú: Mariána Hochelová /SR/ - soprán, Roman Janál /ČR/ - barytón, Michal Onufer /ČR/ - bas, Júlia Grejtáková /SR/ - klavír

ČESKÉ SRDCE V HUDBE / B. Smetana, A. Dvořák, J. Suk, O. Nedbal /
28. 10. 2020 o 18.00 hod.
Účinkujú: Jaroslav Šonský – husle, Daniel Wiesner – klavír

Počet osôb obecenstva na koncertoch je stanovený podľa aktuálnych bezpečnostných opatrení - 40 osôb.

Koncerty sú súčasťou Dní českej kultúry 2020.
Vstupné dobrovoľné.
/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.

