Múzeum Vojtecha Löfflera
Alžbetina 20, Košice
STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha Löfflera a taktiež prezentujúca významnú zbierku
autoportrétov známych umelcov. Súčasťou stálej expozície je aj Pamätná izba V.Löfflera.

do 21. 1. 2018
FAMÍLIA FEĎKOVIČ – Nikolaj Feďkovič, Vierka Feďkovičová, Dominika Feďkovičová
V Múzeu Vojtecha Löfflera vystavujú výber z diel
renomovaný slovenský výtvarník Nikolaj Feďkovič spolu
so svojou manželkou Vierkou Feďkovičovou. V tomto
zastúpení sa predstavujú slovenskému publiku po dlhej
dobe. Výstava je zameraná na portrétnu tvorbu
a unikátne kaligrafické práce autora. Táto časť tvorby je
pre slovenského diváka takmer neznáma. Vierka
Fedkovičová prezentuje prierez tvorby od návrhu divadelných kostýmov pre Národné
divadlo v Prahe až po snové zátišia, fantastické architektúry a zvláštny svet cirkusových
šapitó. Spoločná prezentácia diel celej rodiny Feďkovičovcov je zdôraznená nielen názvom
Família Feďkovič, ale aj symbolickou prítomnosťou diel dcéry Dominiky Feďkovičovej.
Kurátorka výstavy: Mgr. Carmen Kováčová
10. 1. 2018 o 17:00 hod.
Komentovaná prehliadka prehliadka výstavy Família Feďkovič
Výstavou budú sprevádzať kurátorka výstavy Carmen Kováčová a autori Nikolaj Feďkovič, Vierka Feďkovičová
a Dominika Feďkovičová.

od 26. 1. 2018
JÚLIUS HEGYESY (a ZUZANA HEGYESYOVÁ) : SILENTIUM
Július Hegyesy je ľahko zaraditeľný: on je posledný Mohykán. Nikdy sa
nesnažil začleniť do žiadneho z aktuálnych prúdov, vo svojej tvorbe
sa od začiatku vytrvalo a konzistentne venoval téme výtvarného
spracovania portrétu, aktu, krajiny a zátišia a to nenapodobiteľným
prístupom a rukopisom. Pozorovaním jeho diel sa ponoríme do
vzácneho vizuálneho zážitku, ktorý príjemne masíruje a uvoľňuje naše
každodenným stresom frustrované mozgové bunky.
Vernisáž výstavy: 26. januára o 18:00
Kurátor výstavy: Zsolt Lukács

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
Program:
14.01.2018 a 21.01.2017 /nedeľa/
"maľba na textil" , návštevník si môže doniesť tkaniny , ktoré by chcel pomaľovať ako
napr.:tričko, obrus, zástera, sukňa, šatka atď. tematicky k výstave Feďkovičovcov.
Cena výtvarných akcií: 2,-€
Program tvorivých dielní je aktualizovaný na našej webstránke:
http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-atelier/program
/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny programu/
www.lofflermuzeum.sk
055/622 32 34
Otváracie hodiny:
Ut-So: 10:00 – 18:00
Ne: 13:00 – 17:00

info@lofflermuzeum.sk

