PROGRAM NA AUGUST 2017
Múzeum Vojtecha Löfflera
Košice - Staré Mesto, Alžbetina 20
STÁLA EXPOZÍCIA: Múzeum vo svojej stálej expozícii prezentuje mnoho výtvarných prác sochára
Löfflera, významnú zbierku autoportrétov výtvarníkov, výber obrazov od niektorých známych
umelcov regiónu a ďalšie zbierkové predmety z depozitu Múzea. Súčasťou stálej expozície je aj
pamätná izba Löfflerovcov.

Za prahom nového veku / 2000-2017
Od Starej krásy po nové umenie III
Prezentácia súčasného výtvarného umenia košickej a východoslovenskej výtvarnej scény po roku 2000. Výstava nadväzuje na
dva predchádzajúce výstavné výbery metaforicky pomenovaných Od starej krásy po nové umenie (1900-1950 / 1950-2000).
Vystavený súbor prezentuje viacgeneračný autorsky výber prostredníctvom tvorby približne 35 autorov predovšetkým strednej
a mladšej generácie a v širokej časovej kontinuite uzatvára pohľad na približne sto rokov histórie košického a východoslovenského výtvarného umenia.
Táto tretia časť reflektuje predovšetkým tvorbu mladšej generácie autorov. Ambíciou projektu je prepojenie s tvorbou autorov staršej generácie a vytvorenie dostatočne atraktívneho a plastického obrazu súčasného umenia po roku
2000 v tvorbe autorov, spojených s kontextom východoslovenského regiónu a umelcov, tvoriacich v Košiciach.
Vystavení autori:
Amrich Joko Jozef, Blažo Marko, Blažo František, Bubán Stanislav, Derner Martin, Dovičáková Lucia, Durkaj Slavomír, Fialo vá Svetlana, Hostiňák Bohdan, Jeník Vladimír, Knut Martin, Králik Peter, Lányi Matúš, Lipkovič Peter, Megyesi Pavol, Moflár
Martin, Moflárová Eva, Ossif Vladimír, Picha Tomáš, Repický Radoslav, Sirka Boris, Slaminka Viliam, Stankoci Stanislav,
Straka Marián, Szentpétery Adam, Šille Erik, Štulerová Simona, Tomori Martin, Vaitovič Boris, Vasilko Ján, Zelinka Ján, Žáková Vlasta

Výstavu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Kurátor výstavy: Mgr. Peter Markovič

Výstava potrvá od 29. júna 2017 do 3. septembra 2017.

KONCERT
9. august 2017 o 19.00 hod.

Songs of the Fall
Summer songs tour 2017
- americká muzika z Colorada (USA) + uvedenie nového CD
Usporiadateľ a hosť podujatia: Richard Ciferský
vstupné: 10€ (predpredaj v MADA MUSIC alebo MIC Košice)

TVORIVÉ DIELNE
Streda – kresba a maľba pre pokročilých a začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)

LETNÝ TVORIVÝ TÁBOR PRE DETI s Petrou Anou
Počas letných prázdnin sme pre deti pripravili tvorivý tábor inšpirovaný výstavou súčasných umelcov Za prahom
nového veku
- od utorka do piatku
- 10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
PROGRAM:
utorok 8. august 2017 – Vyrezávanie ekologických pečiatok – staršie deti, iný program – menšie deti
streda 9. august 2017 – Tvorba priestoru za pomoci čistých farebných plôch na obraze
štvrtok 10. august 2017 – Škvrna (práca s náhodnou farebnou škvrnou)
piatok 11. august 2017 – Práca s hlinou (základy modelácie figúry)

Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivyatelier/program
Cena výtvarných akcií: 2€

/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny programu/

