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VOĽNÝ VSTUP PRI PRÍLEŽITOSTI
25. VÝROČIA ZALOŽENIA MÚZEA!
Každú sobotu a nedeľu ponúkame voľný
vstup na aktuálne výstavy a prehliadku stá-
lej expozície.

STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha
Löfflera prezentuje významnú zbierku 
autoportrétov známych umelcov. Súčasťou
stálej expozície je aj Pamätná izba V. Löff-
lera.

VÝSTAVY:
ZEMPLÍNSKA JEDENÁSTKA.
SONDA DO SÚČASNÉHO VÝ-

TVARNÉHO UMENIA.
Výstavný koncept  širšej autorskej sku-

piny predstavuje tvorbu mladšej generácie
východoslovenských umelcov  spojených
spoločným domovským zemplínskym kon-
textom.

Kurátor výstavy: Mgr. Peter
Markovič

Trvanie výstavy do: 9. de-
cembra 2018

CRITICON (Kritická ma-
ľba dnes)

Výstavný projekt prezentuje
aktuálne podoby súčasného ob-
razu v českom a slovenskom
kontexte so silným politicko –
sociálnym podtextom.

Kurátor výstavy: PhDr. Vla-
dimír Beskid

Vernisáž výstavy: 13. de-
cembra 2018 o 17:00

Trvanie výstavy: do 27. januára 2019
MIMOVÝSTAVNÉ AKTIVITY:
14. decembra 2018 – V rámci výstavy

CRITICON sa uskutoční jednodňové kolo-
kvium pod názvom Otázky aktuálnej maľ -
by. Českí a slovenskí historici umenia, ku-
rátori a výtvarní kritici zhodnotia vývoj ak-
tuálnej maľby v 21. storočí.

TVORIVÉ ATELIÉRY:
Každú stredu, 17:00 – 19:00 hod.
TVORIVÉ STREDY: Večerný ateliér

kresby a maľby pre začiatočníkov a pokro-
čilých

5. decembra 2018 - Mikulášska večerná
kresba podľa živého modelu

12. a 19. decembra 2018 - Večerná
kresba podľa živého modelu

Každú druhú sobotu: 14:00 – 16:30 hod.

TVORIVÉ SOBOTY: Hodiny kresle-
nia pre začiatočníkov

1.decembra 2018 - Základy kompozí-
cie, systém merania

15. decembra 2018 - Základy perspek-
tívy

Každú druhú nedeľu:
14:00 – 15:30 Kreslenie pre deti
15:30 – 17:00 Kreslenie pre dospelých

TVORIVÉ NEDELE: 2. decembra
2018

SNÍVALO SA MI – PEROKRESBA
Technika: tuš, atrament, vodová farba,

akvarel

16. decembra 2018
VIANOČNÉ POHĽAD-

NICE INŠPIROVANÉ ZIM-
NOU KRAJINOU A KNIŽ-
NÝMI ILUSTRÁCIAMI
ĽUDOVÍTA FULLU

Technika: kombinovaná
technika

Na všetky výtvarné akcie je
vstupné 2 €.

Nie je potrebné sa dopre-
du nahlasovať, stačí prísť a
tvoriť! Rodičia kreatívnych
detí majú vstup voľný.

www.lofflermuzeum.sk,
tel. 055/622 32 34

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO
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Program December 2018

Presne 395 výstav usporia-
dalo od svojho založenia Mú-
zeum Vojtecha Löfflera. Stal
sa z neho stánok umenia, kto-
rého meno má cveng medzi
výtvarníkmi, kritikmi i verej-
nosťou.

Na čo by bol podľa vás za
25 rokov fungovania múzea
majster Löffler najviac hrdý?

- Určite by bol hrdý na to, že
si múzeum za 25 rokov získalo
svoje miesto v rámci múzeí a
galérii Slovenska, je hojne nav-
števované a ostalo verné posla-
niu, ktoré vyzdvihol v darovacej
zmluve, čiže prezentácii začína -
júcich autorov a umenia - hlavne
východoslovenskej výtvarnej
scény. Tiež by bol hrdý na to, že
aj v súčasnosti je múze-
um podporované zo stra-
ny mestskej časti Košice
- Staré Mesto a Mesta
Košice.

Taktiež by ho potešili
pozitívne ohlasy na reali-
zované výstavy a na celú
prezentáciu múzea, ale aj
sprievodné podujatia,
ako sú výtvarné works-
hopy a koncerty v pries-
toroch múzea, ktoré do-

kazujú, že aj kamenná inštitúcia
v dnešnej dobe môže byť živá.

Koľko sa investovalo do-
kopy do jednotlivých opráv a
rekonštrukcií? Čo sa hlavne
zrealizovalo?

- V priebehu rokov sa počas
môjho pôsobenia vo funkcii vy-
konalo viacero opráv či vylep-
šení. V roku 2013 sa doplnilo
osvetlenie v expozíciách múzea,
o rok neskôr sme zabezpečili
vyhotovenie nového závesného
systému a zrealizovali sme vy-
maľovanie výstavných priesto-
rov, všetko s cieľom zvýšenia
kvality výstavných projektov.
Pre návštevníkov sme v roku
2014 kompletne zrekonštruovali
sociálne zariadenia. Tiež sme
vylepšili ochranu priestorov mú-

zea formou nových elektronic-
kých zabezpečovacích a protipo-
žiarnych systémov. V dobrej fi-
nančnej kondícii sa pokračovalo
aj v ďalších rokoch, a preto sa v
roku 2017 mohli uskutočniť prá-
ce spojené so skrášlením vstu-
pov do múzea. V tomto roku sa
upravila malá miestnosť na po-
schodí, kde sa vytvoril priestor
pre novú knižnicu. Celkovo sa
za obdobie posledných piatich
rokov vynaložilo do spomína-
ných vylepšení priestorov okolo
34-tisíc eur.

Ako je to s technickým vy-
bavením? V inštitúciách po-
dobného charakteru zvykne
byť poslabšie.

- Pracovné podmienky za-
mestnancov boli zlepšené náku-

pom modernej počíta-
čovej techniky. K stá-
lej expozícii bol zria-
dený kiosk, pomocou
ktorého môžu ná-
vštevníci interaktív-
nym spôsobom získa-
vať nové informácie.
Taktiež boli nakúpené
ozvučovacie, zobra-
zovacie a premietacie
zariadenia do výstav-
ných priestorov. Vý-

stavné projekty sú tak dopĺňané
rôznymi druhmi videoprojekcií.
Elektronické zariadenia múzea
majú hodnotu 5 800 eur. Vý-
znamnou zložkou príjmov múzea
z vlastnej činnosti je predaj ka-
talógov vydávaných k jednotli-
vým výstavám, napríklad od ro-
ku 2012 múzeum vydalo 66 ka-
talógov a bulletinov.

Ktorá bola podľa vás vý-
stava s prívlastkom naj za do-
bu existencie múzea?

- Zaujímavých a hodnotných
výstav bolo veľa, ťažko z tohto
množstva vyberať. Uvediem
pár, ktoré mi intenzívnejšie utk-
veli v pamäti. Boli to výstava 
diel žijúcej legendy slovenskej
grafiky Vladimíra Gažoviča
Opus 75 (2016), ale aj výstava
tvorby Milana Laluhu. Skvelá
bola aj séria troch výstav Od sta-
rej krásy po nové umenie (2014-
2016), či výstava Ars Cassovi-
ensis (2017). Nezabúdajme ani
na výstavu diel Matuša Lányiho
(2013) a Erika Bindera (2015),
ale aj ďalších mladých autorov
ako sú Ján Zelinka, Boris Sirka,
Adam Szentpetéry, Dorota Sa-
dovská, no tiež Vlasta Žáková,
Tomáš Picha či Radovan Čerev-
ka. Zo starších zastáva zvláštne

miesto výstava tvorby Romana
Ondáka Slepé dvere (1998) a
Vladimíra Boudníka (2006).

Koľko výstav sa zrealizo-
valo dokopy?

- Za celú existenciu múzea
sa zrealizovalo 395 výstav.

Čo by ste múzeu zaželali
k narodeninám?

-V prvom rade aj naďalej
dramaturgický hodnotné a zau-
jímavé výstavy, veľa návštevní-
kov a priaznivcov múzea a tak-
tiež ako doteraz dobrú podporu
zo strany zriaďovateľa múzea a
Mesta Košice.

Aká je vízia múzea do bu-
dúcna?

- Aj naďalej realizovať hod-
notné výstavy súčasných mla-
dých umelcov, ale predstavovať
aj významné mená košickej a
slovenskej výtvarnej scény s
presahmi do zahraničia. Nový-
mi formami prezentovať darova-
nú zbierku Vojtecha Löfflera.
Do budúcna určite bude potreb-
ná aj celková rekonštrukcia mú-
zea - už teraz máme pripravenú
a spracovanú novú koncepciu
stálej expozície.

Túžime nadviazať na to, čo
bolo dobré a určite chceme za -
viesť nové kreatívne prístupy, či

už v inštalácií výstav alebo v sp-
rievodných podujatiach múzea.

Budú nejaké špeciálne
oslavy?

Oslavy už prebiehajú a od
začiatku októbra je každú sobo-
tu a nedeľu voľný vstup na vý-
stavy. 13.decembra otvárame
výstavu CRITICON (súčasná
česká a slovenská kritická ma-
ľba), ktorej kurátorom je Vladi-
mír Beskid, ktorý otváral prvú
výstavu novozriadeného Múzea
Vojtecha Löfflera 17.decembra
1993. Vernisáž výstavy bude zá-
roveň spojená s pripomenutím si
vzniku múzea s tými, ktorí boli
25 rokov jeho súčasťou.

Andrea BERCIK 

Aktuálny ročník obľúbe-
nej speváckej súťaže Spev bez
hraníc už pozná svojich víťa-
zov. Odborná porota v zložení
muzikologička Lýdia Urbančí-
ková (predsedníčka), operná a
operetná speváčka Ágnes Hor-
nyak a dlhoročná Čarničiarka
Antónia Balogová, mala čo ro-
biť, aby spomedzi účastníkov
vybrala tých najlepších.

Najmä kategória súťažiacich
nad 16 rokov bola mimoriadne
silne zastúpená.

„Vysoká účasť však bola aj
medzi najmenšími talentami z
materských škôl. Raritou aktuál -
neho ročníka bolo, že si Cenu
poroty neodniesol súťažiaci z
najvyššej vekovej kategórie, ako
to býva zvykom, ale porotcovia
sa rozhodli odmeniť duet z kate-
górie najmladších. Ten totiž ne-
spadal do žiadnej oficiálnej ka-
tegórie, no zaujal,“ naznačila
Tatiana Guľová z referátu kultú-

ry MČ Košice – Staré Mesto.
Všetci ocenení sa verejnosti

predviedli v rámci slávnostného
galaprogramu v staromestskej
Radničnej sále. (ak)

Milí Staromešťania,
budeme veľmi radi, ak nás budete aj na-

ďalej kontaktovať ohľadom podnetov týkaj-
úcich sa problémov v našom Starom Meste.

Prekáža Vám nevyhovujúci stav chodní-
kov? Ponosujete sa na nepostačujúce osvetlenie
ulice? Neviete si poradiť s dlhodobým nepori-
adkom okolo kontajnerovísk, hlučnou prevádz-
kou či čímsi úplne iným?

Neváhajte a obráťte sa na nás. Ak aj rieše-
nie nebude priamo v našej kompetencii, posu-
nieme Váš podnet na tie správne miesta a spo-
ločnými silami ho odstránime.

Kontaktujte nás osobne, telefonicky na
t.č.: 055/62 220 26, na e-mailových adresách:
starosta@kosice-city.sk, info@kosice-city.sk,
prípadne na FB profile MÚ MČ Košice –
Staré Mesto.

Sú�až Slovo bez hraníc sa
presúva na marec

Obľúbená celomestská recitačná sú-
ťaž Slovo bez hraníc sa na základe
rozhodnutia Komisie zdravotnej, so-
ciálnej, kultúry, školstva a športu pri
Miestnom zastupiteľstve mestskej
časti Košice-Staré Mesto presúva na
marec 2019. Veríme, že sa stretneme
v hojnom počte.

Privítame podnety od Staromeš�anov

Spev bez hraníc 2018 opä�
zožal úspech

Porotu najviac oslovili:
Kategória A – predškolský vek:
1. miesto – Ivana Hodermarská, MŠ Melánie Nemcovej,
Cena poroty – duet Lilianka Kankula a Zoltán Bartko (č.10)
Kategória B – I.stupeň:
1. miesto – neudelené
2. miesto – Rút Repovská, ZŠ Bruselská, Maybe z muzikálu An-
nie
Kategória C – II. stupeň:
1. miesto – Martina Klobošicová, ZUŠ Jantárová, Montáž rusín-
skych piesní
Kategória D – III. stupeň (7. až 9. ročník):
1. miesto – Eszter Szeghy, ZŠ a Gym. Sándora Máraiho, Vegte-
lén
Kategória E – nad 16 rokov:
1. miesto – Radoslav Tóth, SZUŠ Miškovecká, Šípová Ruženka
Kategória F - kolektívy:
1. miesto – Provocal Sound, SZUŠ Miškovecká, Tri slová z mu-
zikálu Neberte nám princeznú

25. výročie založenia Múzea Vojtecha Löfflera
Riadite¾ka Milena Gašajová: Verím, že by bol majster Löffler spokojný

Ivanka Hodermarská


