
Dôležitým poslaním Múzea
Vojtecha Löfflera je prezentá-
cia umelcov z regiónu a podpo-
ra mladej generácie vizuálnych
umelcov. Počas mesiacov ma-
rec až máj bola v našom mú-
zeu táto myšlienka realizovaná
v príjemnej jarnej atmosfére.

V mesiaci marec sme otvori-
li výstavu s názvom Známi a ne-
známi majstri maliarskej palety.
Jedinečné zoskupenie obrazov,

ktoré mala možnosť naša výtvar-
ná verejnosť vidieť po prvýkrát,
bolo výsledkom bádateľských
aktivít autora výstavy MUDr.
Štefana Kúseka. Kurátorom bol
PhDr. Viktor Jasaň. Pozornosť
bola upriamená predovšetkým na
osobnosti, ktoré pochádzajú z
tohto regiónu, no ich životné
osudy a profesionálna kariéra sa
odohrávali často v zahraničí. Vý-
stava trvala do konca apríla a záu -
jem verejnosti o osobitosti vý-
tvarného umenia obohacujúce
históriu nášho regiónu bol znač-
ný po celý čas. 

Zberateľská vášeň Vojtecha
Löfflera sa okrem jeho bohatej
zbierky výtvarných diel prejavila
aj pri získavaní kníh. V knižnič-
nej zbierke pána Löfflera je ulo-
žených viac ako 2000 kníh obsa-

hujúcich informácie mimoriadnej
kultúrnej hodnoty. Spracovaný
knižničný fond sme v priebehu
mesiaca apríl presunuli do novo-
vytvoreného priestoru pri pamät-
nej izbe.

Mesiac máj bol v našom mú-
zeu rekordný, v jeho priebehu
sme otvorili štyri výstavy súčas-
ného umenia. Prvou bola výstava
mladého výtvarníka Tomáša Pi-
chu, pochádzajúceho z východ-
ného Slovenska. Séria obrazov s

názvom public diaries
predstavila jasnú línia prí-
behov s leitmotívom spo-
mienok autora. Kurátorom
výstavy bol Mgr. art. Jozef
Demeter, ktorý zaujíma-
vým spôsobom inštalácie
diel prepojil svet maľby s
videoprojekciou. O týž-
deň, 10. mája sme obdivo-
vateľom umenia predsta-
vili výstavu osemročného
piataka Andrása Istvána

Bánhegyiho. Kurátorom výstavy
bol PhDr. Viktor Jasaň. Názov
výstavy Začiatok naznačil, že
zoznámiť sa so svetom mladuč-
kého umelca a podporiť jeho ces-
tu za umením je obohacujúce nie -
len pre neho samotného. Doka-
zovali to aj reakcie verejnosti pri
prezeraní si diel tohto talentova-
ného rodáka z Kráľovského
Chlmca. 

V piatok, 18. mája uviedlo
Divadlo Na Peróne premiéru
svojho predstavenia s názvom
Premena. Divadelné spracovanie
poviedky Franza Kafku bolo pre-
zentované jedinečným spôsobom
využitia verejného priestoru - vo
výklade a na ulici pred budovou
Múzea Vojtecha Löfflera.

V sobotu, 19. mája sa Múze-
um Vojtecha Löfflera
zúčastnilo tradičnej
akcie s názvom Ko-
šická noc múzeí a ga-
lérií. Jej tohtoročnou
témou bolo 100. vý-
ročie vzniku Česko-
slovenska. Naše mú-
zeum si samozrejme
pripravilo zaujímavú
ponuku. Okrem pre-
biehajúcich výstav
súčasného umenia,

sme sprístupnili
výstavu s ná-
zvom Košice v
období vzniku
Československa
na dobových po-
hľadniciach. Ná-
vštevníci tak ma-
li možnosť spo-
znať podobu Ko-
šíc z obdobia
okolo roku 1918
cez unikátne zábery. Z depozitu
múzea sme vybrali predmety
symbolizujúce štýl života majstra
Löfflera v tomto období. Prost-
redníctvom tvorivých ateliérov
mohli deti nahliadnuť do histórie
vlastnoručne vyrobenými bábka-
mi či kresbami s motívmi domi-
nánt Hlavnej ulice v Košiciach.
Kreativita v múzeu bola lákavá,
preto si niektorí návštevníci ne-
chali vytvoriť rýchloportéty. Do-
bovú atmosfé-
ru znásobil sp-
rievodný pro-
gram v podobe
t r a d i č n é h o
b á b k o v é h o
predstavenia
T Y J Á T R - u
Ivana Gontka a
"Prvorepubli-
kovej kaviar-
ne" na nádvorí
múzea, kde sa
o swingovú náladu postarali
Katka a Rafo svojím hudobným
sprie vodom. Návštevníci si nene-
chali ujsť komentované prehliad-
ky v stálej expozícii a bohatej
knižničnej zbierky. Významný
deň múzeí a galérií sme tak oslá-
vili v skvelej atmosfére a už sa
tešíme na budúci rok. 

Ku koncu mesiaca máj sme

otvorili ďalšie dve výstavy, ktoré
mali trvanie do konca júna. V
stredu, 30. mája sa konala verni-
sáž výstavy 2B & 3B - Katarína
Balúnová a Marek Brincko, kto-
rej kurátorom bol PhDr. Vladimír
Beskid. Dvoch autorov súčasné-
ho umenia spojil geometrickým
kľúčom využívaným pri maliar-
skej a sklárskej tvorbe. Vo vý-
stavných priestoroch múzea tak
bolo prepojené umenie vo for-
mách 2D a 3D. Výstava s ná-

zvom TANDEMY - Učiteľ a žiak
predstavila výber prác žiakov a
učiteľov ZUŠ Kováčska 43 v
Košiciach. Vernisáž výstavy sa
uskutočnila 31. mája  a okrem
začínajúcich umelcov výtvarnej
tvorby sa predstavili aj mladí hu-
dobníci z mestskej časti Košice-
Staré Mesto. 
- Múzeum Vojtecha Löfflera –
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STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha
Löfflera a taktiež prezentujúca významnú
zbierku autoportrétov známych umelcov.
Súčasťou stálej expozície je aj  Pamätná 
izba V. Löfflera.

VÝSTAVY:
ZUZANA VIRÁGHOVÁ –

Povesť o jazere Izra
Vernisáž výstavy: 28. jún

2018 o 17:00
Výstava prinesie do košické-

ho výstavného života pripome-
nutie diela a pôsobenia insitnej
maliarky Zuzany Virághovej v
oblasti východoslovenskej a slo-
venskej výtvarnej kultúry hlav-
ne v 60.rokoch. Pôvab, čistota a
úprimnosť výrazu, ako aj vysoká
hodnota umeleckého posolstva diela radia
autorku medzi významné osobnosti slovens -
kého insitného umenia. 

Výstavu z verejných zdrojov podporila
organizácia Visit Košice.

Trvanie výstavy do: 26. 8. 2018
Kurátorka výstavy: PhDr. Mária Kosti-

čová

JÚLIUS SZABÓ 1907 – 1972
Obrazy zo súkromných

zbierok
Vernisáž vý-

stavy: 3. júl 2018
o 17:00

Výstava  Jú -
lius Szabó 1907 –
1972 pri príleži-
tosti 111. výročia
umelcovho narodenia je priere-
zom celoživotnej tvorby umelca.
Vystavený súbor pozostáva z viac
ako 50  diel od súkromných zbe-
rateľov z Košíc,  ktorí objavili

Szabóove umelecké  kvality a získali do
svojich zbierok výtvarné diela z rôznych
etáp umelcovej tvorby. 

Spoluorganizátor výstavy: CMUK -
Club milovníkov umenia Košíc

Trvanie výstavy do: 9. 9. 2018

Košice v období vzniku Českosloven-
ska na dobových pohľadniciach

Spoznajte podobu Košíc cez pohľadni-
ce z obdobia okolo roku 1918. 

Výstava vznikla v spolupráci
s Verejnou knižnicou Jána Boca-
tia v Košiciach.

TVORIVÉ ATELIÉRY
29. 7. - Tvorivá nedeľa pre

dospelých 
10:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Technika monotypie podľa predlôh.
2 € / 2 hodiny (v cene je zahrnutý ma-

teriál)
Možnosť prihlásiť sa vopred alebo pria -

mo na mieste. 
/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny

programu/
www.lofflermuzeum.sk
info@lofflermuzeum.sk

055/622 32 34 
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PROGRAM JÚL - AUGUST 2018

V Starom meste máme i-lavičky
Na Hviezdoslavovej ulici a na Námestí osloboditeĺov už niekoľ -

ko týždňov pozorujeme nové lavičky, ktoré sú o čosi nezvyčajnešie,
než tie klasické. Jedná sa o inteligentné lavičky, ktoré sa nabíjajú po-
mocou solárnych panelov zabudovaných do lavičky. Umožňujú na-
bíjanie mobilných telefónov prostredníctvom slotov po bokoch la-
vičky a v blízkosti nich môžete využiť aj Wifi pripojenie na internet.
Na Slovensku máme doposiaľ len 3 takéto lavičky a tešíme sa, že 
2 z nich sú práve v Košiciach. Veríme, že budú ľuďom dobre slúžiť
a ich počet sa bude zvyšovať. -red-

Výstava Tomáš Picha - public diaries

Výstava András István Bánhegyi – Začiatok

Košická noc múzeí a galérií v Múzeu Vojtecha Löfflera

Výstava 2B & 3B - 
Katarína Balúnová a Marek Brincko

Jar v Múzeu Vojtecha Löfflera


