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PROGRAM FEBRUÁR 2018
STÁLA EXPOZÍCIA diel Vojtecha Löfflera, ktorej súčasťou je aj významná zbierka autoportrétov
známych umelcov. Súčasťou stálej expozície je aj Pamätná izba V. Löfflera.

VÝSTAVY:
Július Hegyesy: 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.
Výstava potrvá do 25. februára 2018.
Kurátor výstavy: Zsolt Lukács

Zuzana Uhrinová Hegyesyová : SILENCIUM FEMINA
Zuzana Uhrinová Hegyesyová (nar. 1977) je pedagogičkou na výtvarnom odbore ZUŠ Irkutská v
Košiciach. Maľby technikou olej a akryl sú tematicky rôznorodé, abstrahujúce tvary napovedajú o
prítomnosti ľudských bytostí, ponorených v subjektívnom intímnom svete. Farebné kompozície
umocňujú emocionálne vibrácie zobrazovaných a evokujú divákovi hĺbku vnútorného monológu.
Jemným rukopisom nanáša náznaky kresby a pomáha dešifrovať lyriku príbehu.
Výstava potrvá do 25. februára 2018.
Kurátorka výstavy: PhDr. Ľudmila Hegyesyová

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:

11. 02. 2018 a 18. 02. 2018 – tvorivý ateliér za účasti p. Hegyesyovej

Prázdninové kreslenie v Múzeu
27.02. – 02.03. 2018 vždy od 10:00 do 12:00
27. 02. (utorok) – tvorba šperkov z modelárskej hmoty
28. 02. (streda) – základy kresby zátišia
01. 03. (štvrtok) – maľba portrétu podľa zbierok Vojtecha Löfflera
02. 03. (piatok) – výroba hudobných nástrojov z odpadového materiálu

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/
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