Múzeum Vojtecha Löfflera - Košice - Staré Mesto, Alžbetina 20
PROGRAM NA NOVEMBER 2017
STÁLA EXPOZÍCIA
VÝSTAVY:

Autorská výstava dvoch odevných výtvarníčok, Lei Fekete a Júlii
Zelenej, predstaví ich tvorbu, ktorá sa od tvorby odevného dizajnu
posunula do výtvarného umenia. Júlia Zelená sa venuje maľbe na
hodváb a presahom do iných výtvarných techník, Lea Fekete
prepája textilné obrazy s modernými chladnými materiálmi,
venuje sa aj autorským šperkom a iným textilným technikám.
Výstava v rámci Višegrádskych dní potrvá do 05. novembra
2017.

Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann /
Kumermann / Střížek
Výstava je ďalším pokračovaním spolupráce medzi mestskými časťami
Praha 8 a Košice – Staré Mesto a nadväzuje na minuloročnú výstavu
Košice – Staré Mesto vo fotografiách Alexandra Jirouška, ktorá sa
uskutočnila na Libeňskem zámku.
Na tejto výstave sa predstavia štyria súčasní umelci, Oldřich Hamera,
David Kumermann, Antonín Střížek a Aleš Jungmann, so svojimi
fotografiami a výtvarnými prácami.
Výstava potrvá do 26. novembra 2017.
SOFIINA VOLBA PO ČESKU
Putovná výstava, ktorá sa uskutoční v rámci Dní českej kultúry 2017, predstavuje osudy 80 českých
židovských detí, ktoré na jeseň 1939 odišli do pestúnskych rodín v Dánsku. Tam deti
prežili štyri roky dúfajúc, že sa im podarí odísť do Palestíny. V roku 1943 utiekli do Švédska a ich životné
cesty sa rozišli na 70 rokov.
Autorka projektu: Judita Matyášová.
Výstava potrvá do 30. novembra 2017.

KADRA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
Vernisáž výstavy 9. novembra 2017 o 17.00 hod.
Výstava predstaví umeleckú tvorbu Katedry Vizuálnej komunikácie z Fakulty Industriálneho dizajnu na
Akadémii Krásnych umení v Krakove. Vystavené budú plagáty, obalový dizajn, ale aj fotografie.
Vystavuje 12 autorov.
Kurátor výstavy: Peter Javorík
Výstava sa koná v rámci Višegrádskych dní.
Výstava potrvá do 03. decembra 2017.

Komentovaná prehliadka výstavy s kurátorom Petrom Javoríkom sa uskutoční vo
štvrtok, 30. novembra 2017 o 17.00 hod.

KONCERT

14. november 2017 o 18.00 hod.
Quasars Ensemble & Košice, 8. ročník

Sólový recitál.
Tosiya Suzuki, zobcová flauta (JP)
Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.

TVORIVÉ DIELNE
Streda – kresba a maľba pre pokročilých a začiatočníkov (17.00 – 19.00 hod.)
TVORIVÉ NEDELE
14.00 - 15.30 hod. - kreslenie pre deti
15.30 - 17.00 hod. - kreslenie pre dospelých

Témy na nedele:
05. 11. – prstová maľba inšpirovaná výstavou
19. 11. – sgrafito do mastného pastelu

Cena výtvarných akcií: 2€
Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke: http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivyatelier/program
/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny programu/
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