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DOGODKI 
 

ŠTUDIJSKI KROŽEK Pomembne Ločanke 
 

 
 

 

Katere so tiste Ločanke, ki so s svojim delom in osebnostjo pustile 

sledi v življenju Ločanov, pa tudi širše v Sloveniji in svetu? 

 

Loški muzej Škofja Loka in Zavod Tri vas vabimo, da se nam 

pridružite na študijskih krožkih »Pomembne Ločanke«. 

 

Z vašo pomočjo bi radi odkrili še več o ženskah, ki izvirajo iz Škofje 

Loke in so se s svojim delom uveljavile doma in po svetu. Raziskovali 

bomo arhive, fotografije, spomine in anekdote, ki so povezane z delom 

in življenjem naših rojakinj. 

 

Študijski krožki bodo potekali ob torkih  

in sicer 8. 11., 22. 11. in 6. 12. 2016 ob 17. uri  

v Loškem muzeju Škofja Loka. 

 
Več o projektu: http://www.loski-muzej.si/dogodki/pomembne-locanke-studijski-

krozek 

http://www.loski-muzej.si/


 

Predstavitev kataloga Nejč Slapar: Izrazni 

eskapizem Nejča Slaparja in pogovor z umetnikom 
 

 

V sredo, 9. novembra 2016, ob 18. uri  

vas vabimo v Galerijo Ivana Groharja  

na predstavitev kataloga  

ob razstavi Nejč Slapar: Izrazni eskapizem Nejča Slaparja.  

Predstavitvi bo sledil pogovor z umetnikom, ki ga bo vodil kustos 

Loškega muzeja Boštjan Soklič. 

Razstavo si lahko ogledate še do 16. 11. 2016.  

 
Več o razstavi: http://www.loski-muzej.si/dogodki/nejc-slapar-izrazni-eskapizem-

nejca-slaparja 

 

 

 

 

 

GRAJSKE ROKODELNICE 
 

Tako kot vsak mesec vas tudi tokrat tretjo nedeljo v mesecu, 20. 11. 

2016, med 10. in 12. uro vabimo v Škoparjevo hišo na Grajsko 

rokodelnico. Skupaj z rokodelko Lili Panjtar bomo izdelovali čisto 

prave male loške kruhke - medeno testo, pripravljeno po starih 

receptih, boste odtisnili v lesene modele, spekli in domov odnesli 

dišeči medeni kruhek. 
 

 

Grajske rokodelnice so namenjene odraslim. Cena delavnice je 10 

EUR. 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 

http://www.loski-muzej.si/dogodki/nejc-slapar-izrazni-eskapizem-nejca-slaparja
http://www.loski-muzej.si/dogodki/nejc-slapar-izrazni-eskapizem-nejca-slaparja
mailto:mira.kalan@loski-muzej.si
mailto:mira.kalan@loski-muzej.si


 

Odprtje razstave  

Dzamil Kamanger in Kalle Hamm: Potovanje 

 
Sreda, 23. november 2016, ob 19. uri 
Galerija na Gradu, Loški muzej, Grajska pot 13   

Kustosinji: Saša Nabergoj in Barbara Sterle Vurnik 

 

Dzamil Kamanger in Kalle Hamm sta mednarodno uveljavljena 

umetnika, ki v Helsinkih delujeta skupaj od leta 1999. V svojih delih 

se vsak iz svojega zornega kota pogosto lotevata prespraševanja 

različnih oblik migracij. Do te pomembne globalne teme so ju 

pripeljale njune osebne življenjske zgodbe in dolgotrajno iskanje poti 

do večje osebne svobode in bolj strpnega življenjskega prostora. 
 

Razstava v Loškem muzeju, ki je del širšega sodelovanja s finskimi 

umetniki in kulturnimi institucijami, predstavlja izbor tistih njunih 

ključnih projektov, ki se ukvarjajo s temo migracij in tujosti ter 

vključuje tudi dve najnovejši deli, ki sta nastali na podlagi njune 

neposredne, osebne izkušnje Škofje Loke. 
 

Pol ure pred otvoritvijo (ob 18.30) vabljeni v Galerijo na Gradu na 

javni pogovor. Z avtorjema se bosta pogovarjali kustosinji razstave 

Saša Nabergoj in Barbara Sterle Vurnik. 

 

Več: http://www.loski-muzej.si/dogodki/dzamil-kamanger-kalle-

hamm-potovanje 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Odprtje razstave 

IZLOŽBE DOMIŠLJIJE, prodajna razstava 

umetnikov in rokodelcev 
 

Torek, 29. 11. 2016, ob 18. uri 

 

Mestni trg, Škofja Loka – Galerija Ivana Groharja (18.00), 

Trgovina Rozamunda (18.30), Atelje Amuse (18.45), Rokodelski 

cetner DUO Škofja Loka (19.00), Sokolski dom (19.30) 

 

December – čas, ko se leto izteka in se po tihem že veselimo leta, ki 

prihaja. Čas, ko naše domove in ulice okrasimo z lučkami, ko nas 

obiščejo dobri možje, ko najdemo še kakšen razlog več za druženje s 

tistimi, ki jih imamo radi, in ko nas objame prijetna toplina praznikov.  

 

V skupni akciji, v kateri želimo v prazničnem času obiskovalcem 

mestnega jedra Škofje Loke ponuditi umetniška dela in kakovostne 

izdelke rokodelcev, se tokrat povezujemo Loški muzej, Rokodelski 

center DUO Škofja Loka, Sokolski dom, Knjižnica Ivana Tavčarja, 

Atelje AMUSE in trgovinica Rozamunda. Svoje izložbe in prostore 

namenjamo predstavitvi stvaritev umetnikov, rokodelcev, fotografov in 

drugih ustvarjalcev ter jih spreminjamo v praznične trgovine, v katerih 

si obiskovalci lahko izberejo izvirna in unikatna darila, primerna za 

decembrsko obdarovanje. 

 

Več: http://www.loski-muzej.si/dogodki/izlozbe-domisljije-prodajne-

razstave-umetnikov-in-rokodelcev 
 

 

 



GOSTUJEMO  

 

 
 

 

Odprtje razstave Berko 

 

Petek, 25. 11. 2016, ob 18.00 

Galerija Miha Maleš, Glavni trg 2, Kamnik 

Kustosinja razstave: Saša Bučan, Medobčinski muzej Kamnik 

 

Pregledna razstava ob avtorjevi 70. letnici, ki smo jo v Loškem 

muzeju zasnovali skupaj z Gorenjskim muzejem iz Kranja in 

Medobčinskim muzejem v Kamniku, je zasnovana kot razstavni 

dogodek v treh dejanjih, ki na ločenih lokacijah avtorjev opus 

sestavijo v celoto.  

Tokrat vam predstavljamo Franca Berčiča – Berka še v tretji različici, 

skozi oči Saše Bučan, kustosinje Medobčinskega muzeja Kamnik. 

 

Razstavo Berko, ki je na ogled v Galeriji na Gradu Loškega muzeja, 

si lahko ogledate še do 16. 11. 2016.  

 

V decembru pa že napovedujemo predstavitev kataloga, v katerem bo 

prvič celovito obravnavan avtorjev opus in njegovo mesto v 

kontekstu slovenske likovne umetnosti. 
 

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. 

Spremljate nas lahko tudi na našem Facebook profilu Loški muzej Škofja Loka.  


