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STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha
Löfflera a taktiež prezentujúca význam-
nú zbierku autoportrétov známych
umelcov. Súčasťou stálej expozície je aj
Pamätná izba V. Löfflera.

VÝSTAVY:
KOMUNIKAČNÝ DIZAJN  2018 –

Košice / Katovice / Krakov
Medzinárodná prezentácia komunikač -

ného dizajnu
Kurátor výstavy: Andrej Haščák
Trvanie výstavy do: 7. októbra 2018

Miroslav Babinčák: Od umenia pre
umenie a späť

Výstava predstavuje portréty osobností
kultúrneho života zo sveta ako aj osobnos-
tí Československa.

Kurátor výstavy: PaedDr. Michal Byc-
ko, PhD.

Trvanie výstavy do: 14. októbra 2018

Vladimír Brunton: CO, KDO, KDY,
KDE, JAK A PROČ

V rámci podujatí Dní českej kultúry
2018 sa predstaví autor fotografických ob-
razov, ktorý zaujímavou metódou striebor-
nej želatíny na plátne zobrazuje portréty
významných českých vedcov, umelcov a
ďalších osobností.

Vernisáž výstavy: 10. októbra 2018 o
17:00

Trvanie výstavy do: 4. novembra 2018

T. G. MASARYK VO FOTOGRAFII
Sté výročie Československej republiky

je príležitosťou pripomenúť si osobnosti,
ktoré stáli pri jej zrode. Jednou z nich je
Tomáš Garrigue Masaryk, jej spoluzakla-
dateľ a prvý prezident.

Vernisáž výstavy: 23. októbra 2018 o
17:00

Trvanie výstavy do: 18. novembra 2018

MIMOVÝSTAVNÉ AKTIVITY:
6. októbra 2018 od 19:00 do 22:00
BIELA NOC 2018 V MÚZEU VOJTE-

CHA LӦFFLERA
• Jakub Pišek: Obyčajný konflikt

blikajúcich lúčov
• Komunikačný dizajn 2018 – Ko-

šice / Katovice / Krakov
• Richard Janešík & Ľudmila Ma-

cáková / FUTUREXX

5. októbra 2018, 6. októbra 2018 a 7.
októbra 2018

POTULKY PO STOPÁCH KNIHY
KOŠICKÉ STAROMESTSKÉ POVIED-
KY

Známe potulky mestom Košice s Mila-

nom Kolcunom Vás tentokrát zavedú na
miesta, ktoré sú dejiskom príbehov z povie -
dok. Potulka bude zakončená v príjemnom
prostredí Múzea Vojtecha Löfflera.

TVORIVÝ ATELIÉR U LӦFFLERA:
Tvorivé stredy: kresba a maľba pre za-

čiatočníkov a pokročilých (17:00 – 19:00
hod.)

Tvorivé nedele: 14:00 – 15:30 hod. -
kreslenie pre deti

15:30 – 17:00 hod. -
kreslenie pre dospelých

14. októbra 2018 (nedeľa): ŠTYLIZO-
VANÁ FIGÚRA – POZITÍV / NEGATÍV

28. októbra 2018 (nedeľa): KOMPLE-
MENTÁRNE FARBY VO VÝTVARNOM
UMENÍ – AUTOPORTRÉT

Na všetky výtvarné akcie je vstupné 2 €.
Nie je potrebné sa dopredu nahlasovať,

stačí prísť a tvoriť!
Rodičia kreatívnych detí majú vstup voľný.
Program tvorivých ateliérov nájdete na:

www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-ateli-
er/program

/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny
programu/

www.lofflermuzeum.sk
info@lofflermuzeum.sk, 055/622 32 34

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO
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PROGRAM OKTÓBER 2018
Leto v Múzeu Vojtecha Löfflera

Knižka desiatich príbehov
o Starom meste už má svojho
krstného otca. Stal sa ním obľú -
bený herec Stanislav Pitoňák,
ktorý ju včera v Múzeu Vojte-
cha Löfflera uviedol do živo-
ta.

Autormi Košických staro-
mestských poviedok sú členovia
Literárnej spoločnosti Pravé ore-
chové  Slavomír Szabó, Zuzana
Kratyinová, Juraj Korpa a Silvia
Bolčová. ktorí knižku pripravo-
vali vyše roka. Známy populari-
zátor histórie Košíc Milan Kol-
cun k poviedkam napísal sprie -
vodcu po historických mies-
tach Starého Mesta, kde sa
jednotlivé príbehy odohrali.

„Bola to pre mňa veľmi
zaujímavá ponuka a ja ako
Staromešťan som bol veľmi
hrdý na to, že práve v našej
mestskej časti vznikajú prí-
behy, na ktoré by sme nemali
zabudnúť. Som rád, že povied -
ky postihli - dá sa povedať -
celé dejiny Košíc a prešli až

po súčasnosť… Keď si prečíta-
me knihu, náš pohľad na jednot-
livé lokality v meste už bude
iný,“ vyznal sa na podujatí M.
Kolcun.

Slavomír Szabó ocenil pri
tvorbe knihy hlavne pomoc pria-
teľov – historikov.

„Priznám sa, že ja som jed-
notlivé knižky Pravého orecho-
vého čítal a veľmi sa mi páčili a
prišli mi podnetné a potrebné.
Preto som Slava oslovil, či by sa
niečo podobné nedalo pripraviť
aj o našej mestskej časti. Musím
poďakovať všetkým poslancom,

ktorí zahlasovali za to, aby taká-
to knižka vyšla,“ poďakoval sa
starosta Ľubomír Grega.

Úlohy krstné-
ho otca sa zhostil
herec Stano Pito-
ňák, ktorý je Ko-
šičan a takmer
celý život prežil v
Starom meste.
Počas samotného
aktu uvedenia
knižky do života
síce vyvstali oba-
vy, či starostom
prichystaný mok

nevyžerie do knihy dieru, no ne-
stalo sa tak. „Je to moja vlastná
výroba, volá sa to gregovica,“
objasnil s úsmevom starosta.

„Každá kniha si zaslúži ús-
pech, ale ja by som jej v tejto
chvíli zaželal taký úspech a záu-
jem, aby z nej vznikol povied-
kový seriál, v ktorom by som si
mohol zahrať,“ zasmial sa počas
slávnostného aktu Stano Pito-
ňák.

Knižku si môžete zakúpiť v
Múzeu Vojtecha Löfflera a v in-
formačnom centre MIC na
Hlavnej 32.

Knižku o Starom Meste privítal do života
Stano Pitoòák

Začiatkom septembra sa v Košiciach
plávalo ostošesť. Podujatie Plávajú celé
Košice pritiahlo v sobotu 8. 9. do priesto-
rov Mestskej krytej plavárne takmer šty-
ri stovky obyvateľov mesta.

„Účastníci si azda najviac užili inštruk-
táž potápania a po chvíli výuky sa potápali
ako rybičky. Lákadlom však bol i vodný ae-
robik čo trojgeneračná štafeta, ktorej sa zú-
častnilo šesť skvelých družstiev,“ teší sa Ta-
tiana Guľová z referátu kultúry a športu MÚ
MČ Košice – Staré Mesto.

Na prvom mieste štafety na 3 x 50 met-
rov sa napokon umiestnilo družstvo s pre-
zývkou Aktív v zložení Gustáv Richter, Ma-
tej Lukáč a Nikol Hariňová s výsledným ča-
som 2:27. Víťazi si odniesli hodnotné ceny.

Plaváreò okupovali potápači, rodiny sú�ažili v štafete

Privítať tohtoročné leto
sme sa v múzeu rozhodli otvo-
rením výstav, ktoré boli pripo-
menutím pôsobenia umelcov
tvoriacich v oblasti východo-
slovenskej a slovenskej výtvar-
nej kultúry 20. storočia.

Predstavili sme tvorbu insit-
nej umelkyne Zuzany Virágho-
vej, ktorá najradšej znázorňova-
la prírodu z okolia mesta a
prostredníctvom spolupráce s
Clubom milovníkov umenia Ko-
šíc sa prezentovali diela Júliusa
Szabóa, pri príležitosti 111. vý-
ročia jeho narodenia. Obidvaja
autori vytvorili výnimočné ob-
razy, ktorými nielen reflektovali
zaujímavým spôsobom svet
okolo seba, ale ponúkli nové
formy umeleckého výrazu.

V mesiaci júl sme v múzeu
poskytli deťom príležitosť od-
dýchnutia si od školských po-
vinností, ale zároveň získania
pocitu sebarealizácie prostred-
níctvom kreatívnych činností.
Letný tvorivý tábor pre deti bol
v tomto roku mimoriadne úspeš-
ný. Celý týždeň bola múzeu
skvelá atmosféra vďaka našim
lektorkám, ktoré si každý deň
pripravili rozmanitý program.

Príjemné prostredie múzea,
kde sa dalo schladiť po horúcich
dňoch, využili aj hudobníci zo
zahraničia a zoskupenie Quasars
Ensemble, ktorí odohrali svoje
koncerty v rámci podujatí Let-
ného hudobného festivalu Hev-
hetia. Taktiež zahraniční študen-
ti projektu Erazmus usporiadali
výstavu svojich spoločných fo-
tografických prác.

Počas celého leta prichádzali
turisti zo zahraničia, ktorí oceňo-
vali vystavené umelecké diela,
no prišli aj tí, ktorí sa stále v lete
vracajú do svojho rodného mesta
a nevynechajú návštevu nášho
múzea. Zo Spojených štátov
amerických nám priniesli zbierku
korešpondencie, a fotografií, kto-
rú po sebe zanechal pán Joseph
F. Balogh. Zistili
sme, že pán Jo-
seph mal priate-
ľské vzťahy s
pánom Löffle-
rom, v mladosti
študoval v Koši-
ciach, majster
Löffler sa stal je-
ho mentorom so-
chárstva a ne-
skôr spolupraco-

vali na zachovávaní maďarských
tradícií a kultúry v USA.

Začiatkom septembra sme
otvorili dve nové výstavy. Na
výstave KOMUNIKAČNÝ DI-
ZAJN  2018 – Košice / Katovice
/ Krakov, ktorej vernisáže sa zú-
častnili aj vzácni hostia z Poľs-
ka, je prezentovaných viac ako
90 plagátových výtvorov zo
spolupráce Fakulty umení Tech-
nickej univerzity v Košiciach,
Akadémie krásnych umení v
Katoviciach a Akadémie krás-
nych umení v Krakove, ktoré in-
štaloval kurátor výstavy Andrej
Haščák. Fakulta umení TUKE
oslavuje 20 rokov od svojho za-
loženia a v našom múzeu sú vy-
stavené jej výsledky práce z ob-
lasti komunikačného dizajnu aj
vo forme videoprojekcií. V ko-
morných priestoroch múzea sme
uviedli výstavu Miroslav Babin-
čák: Od umenia pre umenie a
späť, na ktorej autor ako autodi-
dakt znázorňuje prostredníc-
tvom inovatívnej techniky spo-
jenia kresby a maľby portréty
osobností kultúrneho života zo
sveta ako aj osobností Českoslo-
venska. Výstavu otvoril riaditeľ
Múzea moderného umenia An-
dyho Warhola, Martin Cubjak.
V átriu múzea návštevníci nájdu
aj Výstavu portrétov 15 prezi-
dentov. Autorom vystavovaných
diel je Ivan Zahatňanský, ktorý
ako samouk vytvára drevorez-
bárske práce.

Divadlo Na Peróne uviedlo v
priebehu septembra reprízy svoj-
ho úspešného predstavenia s ná-
zvom Premena. Výklad a priestor
na ulici pred budovou Múzea Voj-
techa Löfflera  využili jedineč-
ným spôsobom a zaujali tak po-
zornosť mnohých okoloidúcich. 

V Múzeu Vojtecha Löfflera
sa už tešíme na náš jesenný pro-
gram spojený s oslavou 100. vý-
ročia vzniku Československej
republiky prípravou hodnotných
výstav a podujatí.
- Múzeum Vojtecha Löfflera - 

Podujatia sa ako dobrovoľník zúčastnil aj poslanec N. Lukán (na snímke vľavo)


