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DOGODKI
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE

V okviru DEKD 2016 smo v Loškem muzej za vas pripravili:

Razstavo v izložbah na Mestnem trgu: Dediščina tekstilne
industrije na Loškem
Povezovalna razstava, ki smo jo pripravili skupaj z Rokodelskim centrom
DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora), nas spominja, opozarja in
odkrije kaj novega o bogati dediščine tekstilne industrije na Loškem. V
izložbah vam tako predstavljamo Tovarno klobukov Šešir, Odejo, Gorenjsko
predilnico in Kroj. Pri projektu sodelujejo tudi loške osnovne šole, izložbe pa
so nam prijazno odstopili lastniki lokalov na Mestnem trgu.
Razstava bo na ogled do 20. 10. 2016. Poiščite dediščino okoli nas!
5. 10. 2016, ob 18. uri, Miheličeva galerija, Kašča, Spodnji trg 1

Predavanje in pogovorni večer: Zgodbe loške tekstilne industrije
Kustosinji Loškega muzeja Biljana Ristić in Mojca Šifrer Bulovec nam bosta
predstavili razvoj tekstilne industrije s posebnim poudarkom na Tovarni
klobukov Šešir, nato sledi pogovorni večer z zanimivim gostom.
8. 10. 2016, ob 11. uri

Pohod po poti treh gradov
Zbrali se bomo na dvorišču Loškega gradu in se nato v spremstvu
muzejskega vodnika odpravili proti ruševinam Stolpa na Kranclju in
Wildenlacka.

BERKO: Pregledna razstava, javno vodstvo
V sredo, 12. 10. 2016, ob 17. uri vas vabimo v Galerijo na Gradu na
javno vodstvo po razstavi Berko: Pregledna razstava.
Po razstavi, ki obeležuje umetnikovo 70. letnico, vas bo vodil avtor
razstavljenih del Franc Berčič – Berko.
Vabljeni, vstop je prost.

Več o razstavi: http://www.loski-muzej.si/dogodki/berko-pregledna-razstava

GRAJSKE ROKODELNICE
Tako kot vsak mesec vas tudi tokrat tretjo nedeljo v mesecu, 16. 10.
2016, med 10. in 12. uro vabimo v Škoparjevo hišo na Grajsko
rokodelnico. Tokrat bomo skupaj z Brejo Prejo na preprostih statvah
stkali zapestnico iz naravne slovenske volne.
Prijazno vabljeni tudi otroci, medtem ko bodo starši ustvarjali, bodo
najmlajši prisluhnili pripovedkam v družbi pripovedovalke Petre Čičić.
Cena delavnice je 10 EUR, otroci brezplačno. Obvezne so predhodne
prijave na e-naslov: mira.kalan@loski-muzej.si ali telefon 04 517 04
04 (do petka, 14. 10. 2016).
Več: http://www.loski-muzej.si/dogodki/grajske-rokodelnice

KDO SE BOJI SODOBNE UMETNOSTI?
Marsikdo.
Vendar ni razloga za boječnost. Vabimo te, da se udeležiš naše
delavnice, na kateri bomo s pomočjo stripa spoznavali sodobno
umetnost.
Skupaj bomo premagali strah v sredo, 19. 10. 2016, ob 16. uri v
Galeriji Ivana Groharja, Mestni trg 37 v Škofji Loki.
Delavnico pripravljamo v okviru razstave Izrazni eskapizem Nejča
Slaparja, je brezplačna in namenjena mladim med 9. in 16. letom.
Prijave zbiramo na jana.fojkar@loski.muzej.si do ponedeljka 17.
oktobra 2016, število mest je omejeno. Delavnica traja približno dve
uri.
Več na: http://www.loski-muzej.si/dogodki/kdo-se-boji-sodobne-umetnosti

ODPRTJE RAZSTAVE:
DUJE JURIĆ: Stvarno-nestvarno

Sreda, 26. oktober 2016, ob 19. uri
Galerija Stolp, Loški muzej, Grajska pot 13
Kustos: Boštjan Soklič
Sodobni hrvaški vizualni umetnik Duje Jurić se v Galeriji Stolp
predstavlja s svetlobno - prostorskimi intervencijami. Znotraj
arhitekture okroglega stolpa vzpostavlja umetniške simulacije
vzporednih svetov in dimenzij, istočasno otipljivih in nestvarnih.
Njegova akcija na Loškem gradu je osredotočena na ostenja okroglega
stolpa, pokrila pa bo prostor v spodnjem nadstropju ter stopnišče.
Več: http://www.loski-muzej.si/dogodki/odprtje-razstave-duje-juric-stvarnonestvarno

AKTUALNO
PRENOVLJEN VHOD V MUZEJ IN
MUZEJSKI HODNIK
V Loškem muzeju se trudimo, da bi se obiskovalci našega muzeja pri
nas dobro počutili, zato smo v letošnjem letu začeli s projektom
prestavitve vhoda, ureditve spodnjega hodnika in muzejske sobe za
druženje ter posodobitvijo muzejske prodajalne.
Prva faza – prestavitev vhoda in ureditev spodnjega hodnika je
končana, pripravljamo še muzejsko sobo in prodajalno, v katero vas
bomo povabili v novembru.
Dobrodošli v Loškem muzeju!

IŠČEMO PTIČJE KLETKE!
Loški muzej Škofja Loka 23. novembra vabi na odprtje razstave
»Potovanje«, s katero se bosta v Galeriji na Gradu predstavila finska
umetnika Kalle Hamm in Dzamil Kamanger.
Pri pripravi razstave umetnika potrebujeta stare ptičje kletke. Če
imate doma kakšno, ki je ne potrebujete več, bomo veseli vašega
prispevka. V zahvalo bo vsak donator prejel brezplačno vstopnico za
ogled Loškega muzeja in razstave.
Sprejemamo kletke vseh oblik, najmanjša velikost kletke pa je 50 x 10 x 10cm.
Kontakt: Tjaša Beričič, tel: 04 517 04 14, e-pošta: tjasa.bericic@loski-muzej.si

DEDIŠČINA PREZRAČEVALNIH LIN NA
GOSPODARSKIH STAVBAH
Kustosa Loškega muzeja, Mojca Šifrer Bulovec in Boštjan Soklič sta v
letošnjem letu začela z raziskovanjem in evidentiranjem dediščine
prezračevalnih lin na gospodarskih stavbah na Loškem.
V sklopu raziskave sta se povezala tudi z Društvom »Kultura
skedenjskih oken in opečnih mrež v prostoru Alpe-Jadran« iz Avstrije
in se 6. 9. 2016 udeležila celodnevne ekskurzije po dolini reke Gline.
Z željo čim bolj temeljito evidentirati dediščino prezračevalnih lin na
gospodarskih stavbah na Loškem, vas vabimo k sodelovanju. Če
poznate primere iz vaše okolice ali ste lastnik take stavbe, vas vabimo,
da nam to sporočite na bostjan.soklic@loski-muzej.si ali 04 517 04 06.

GOSTUJEMO
RAZSTAVA ČERNIGOJ / TEATER
Loški muzej z razstavo Černigoj / Teatrer gostuje v Galeriji Božidar
Jakac v Kostanjevici na Krki.
V razstavi, ki je nastala v okviru mednarodnega projekta Bauhaus Mreženje idej in prakse (Baunet), so združili razstavo Černigoj / Teater
v produkciji Loškega muzeja iz Škofje Loke ter ji dodali pomembno
zbirko avtorjev Bauhausa, ki je bila lani del velike razstave Bauhaus v
Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu, ki je bil tudi nosilec
evropskega projekta.

PREDAVANJE: Od Almire do Odeje – Industrija
na Loškem in v Radovljici
V okviru skupne razstave gorenjskih muzejev Naše tovarne – naš
ponos – industrijska dediščine Gorenjske, je kustosinja Loškega
muzeja Biljana Ristić 15. 9. 2016 na muzejskem večeru v Galeriji
Kosova graščina predstavila razvoj Šeširja in Odeje ter njunih
blagovnih znamk.
Razstava je trenutno na ogled v Gornjesavskem muzeju Jesenice, v
Loški muzej pa prihaja jeseni 2017.

POSLUŠAJTE / GLEJTE / BERITE NAS
Vsak ponedeljek nas lahko poslušate v oddaji Muzejski zapiski na Radiu Sora, kjer predstavljamo naše aktualno delo in zanimivosti iz muzeja.
O odprtju razstave Berko: pregledna razstava so poročali tudi v oddaji Kultura na RTV SLO - http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjavekultura/174427149
O razstavi Nejč Slapar: Izrazni eksapizem Nejča Slaparja so pisali v Gorenjskem glasu http://www.gorenjskiglas.si/article/20160920/C/160929988/1168/razmisleki-o-sebi-in-okoljuO razstavi Baunet – Černigoj/Teater in Dela iz zbirke Marie-Luise Betlheim poročajo na portalu rtvslo.si. Kustosinja razstave je Barbara Sterle
Vurnik, kustosinja Loškega muzeja. http://www.rtvslo.si/kultura/razstave/baunet-kako-nas-je-bauhaus-omrezil-s-svojimi-idejami-inpraksami/403488

