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ODPIRALNI ČAS JANUAR 2017

Spoštovani obiskovalci, v mesecu januarju vas vabimo na
obisk muzeja vsak konec tedna v soboto in nedeljo med
10. in 17. uro (zadnji vstop v muzej je pol ure pred
zaprtjem). Med tednom bo muzej zaradi obnovitvenih del
zaprt.
Galerija Ivana Groharja bo prav tako zaradi obnovitvenih
del zaprta do 15. 2. 2017.

Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 517 04 00
www.loski-muzej.si

DOGODKI
JAVNO VODSTVO PO RAZSTAVI KALLE HAMM IN DZAMIL KAMANGER: POTOVANJE
V nedeljo, 29. 1. 2016, ob 11. uri
vas vabimo v Galerijo na Gradu
na javno vodstvo po razstavi
Kalle Hamm in Dzamil Kamanger: Potovanje.
Kalle Hamm in Dzamil Kamanger sta mednarodno uveljavljena
umetnika, ki se v svojih delih ukvarjata z vprašanji ohranjanja lokalnih
kulturnih raznolikosti in njihovega medsebojnega povezovanja v
današnjem, vse bolj uniformiranem, globalnem svetu. V tem okviru
raziskujeta zlasti problematiko naraščajočih predsodkov družbe do
marginalnih skupin, kakršne so migranti in begunci, in govorita o
potrebi po sobivanju. Razstava je tako pregled njunih ključnih del na
temo tujosti in migracij, v stik s katero sta ju pripeljali njuni osebni
življenjski zgodbi, zlasti dolgotrajno iskanje večje osebne svobode in
strpnejšega življenjskega prostora.
Po razstavi vas bo popeljala kustosinja razstave Barbara Sterle
Vurnik.

AKTUALNO
Naš kustos Jože Štukl se je lani udeležil mednarodne
konference Intangible Heritage of the City, ki je potekala
30. 5.–3. 6. v Krakovu.
Na konferenci je predstavljal prispevek o Škofjeloškem
pasijonu, ki ga lahko preberete v sveže izdanem katalogu, ki
je dosegljiv tudi na spletu (klik
na http://www.mhk.pl/…/z…/niematerialnedziedzictwo/ICH_ENG.pdf). Prispevek najdete na strani 237
- The Škofja Loka Passion Play - Processio Locopolitana.

GOSTUJEMO, SODELUJEMO
Naše tovarne, naš ponos – industrijska
dediščina Gorenjske
V petek, 13. 1. 2017, ob 13. uri v prostorih
Ministrstva za kulturo odpiramo razstavo Naše
tovarne, naš ponos – industrijska dediščina
Gorenjske.
Razstava je plod sodelovanja gorenjskih muzejev:
Gorenjskega muzeja Kranj, Gornjesavskega
muzeja Jesenice, Muzejev radovljiške občine,
Medobčinskega muzeja Kamnik, Tržiškega
muzeja, Slamnikarskega muzeja Domžale in
Loškega muzeja Škofja Loka.
Razstavo bo odprl gospod Anton Peršak, minister
za kulturo Republike Slovenije.

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.
Največ medijske pozornosti je bilo v decembru namenjene vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCOV seznam nesnovne
kulturne dediščine, pri čemer je sodeloval tudi Jože Štukl, kustos našega muzeja.
Gorenjski glas:
- Danica Zavrl Žlebir: Pasijon na Unescovem seznamu http://www.gorenjskiglas.si/article/20161208/C/161209811/1024/pasijon-na-unescovem-seznamuLoški glas:
- Danica Zavrl Žlebir: Po trnovi poti do Unesca http://www.gorenjskiglas.si/supplement/9433n544z2u2u2c464b41374a413r2v2a4a424u2a4u2h5e544a4a4x2j5z2c4y2o
2g3q484q27474r274z254n2m3a3d3r2n2/Loski_glas_20161220_12.pdf, str. 3
- Igor Kavčič: Bil sem ponosen, hkrati pa se mi je odvalil kamen od srca http://www.gorenjskiglas.si/supplement/9433n544z2u2u2c464b41374a413r2v2a4a424u2a4u2h5e544a4a4x2j5z2c4y2o
2g3q484q27474r274z254n2m3a3d3r2n2/Loski_glas_20161220_12.pdf, str. 12
Delo:
- Saša Bojc: Škofjeloški pasijon odslej prepoznavnejša blagovna znamka? - http://www.delo.si/kultura/razno/skofjeloskipasijon-odslej-prepoznavnejsa-blagovna-znamka.html
RTV SLO:
- Unescov vpis je za Škofjo Loko lenta, a tudi obveznost - http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/unescov-vpis-je-za-skofjoloko-lenta-a-tudi-obveznost/409589
- Škofjeloški pasijon na Unescov seznam – Slovenska kronika - http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenskakronika/174442322
O projektu Pomembne Ločanke je za Gorenjski glas članek pripravila Danica Zavrl Žlebir http://www.gorenjskiglas.si/article/20161209/C/161209785/1039/zenske--ki-so-pustile-sledi-

Tudi pomemben povezovalni razstavni projekt Izložbe domišljije je pustil medijske sledi:
Gorenjski glas:
- Mateja Rant: Darila s pridihom ustvarjalnosti http://www.gorenjskiglas.si/supplement/c4d4k5s2t2t2z2b4v2x253e594y2r2z2d484r244h5w2c4h5f5h5c4c4k584c484o
2g3q484q26464r274y294n2m3a3d3r2n2/Loske_novice_20161213_11.pdf, str. 17
- Družina.si: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/koledar/izlozbe-domisljije-v-skofji-loki
- http://www.duo-kunsthandwerk.eu/news_sl/detail/795
O malem kruhku na Loškem je v oddaji Ljudje in zemlja spregovorila naša kustosinja Mojca Šifrer Bulovec. Prispevek si
lahko ogledate na povezavi http://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174445592 od 30:45 dalje.
Spremljate nas lahko tudi na našem Facebook profilu Loški muzej Škofja Loka.

