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DOGODKI 

 

Javno vodenje po razstavi Tone 

Logonder: Spomenik umetnosti in lepoti 

Sobota, 6. maj 2017, 11.00 

Galerija Ivana Groharja 

 
Leta 2017 obeležujemo dve pomembni obletnici loških 

rojakov. Mineva 30 let od smrti akademskega kiparja Toneta 

Logondra, avtorja številnih javnih plastik, in 150 let od 

rojstva slovenskega impresionista Ivana Groharja, čigar 

spomenik v Sorici je izdelal prav Logonder. Razstava, 

posvečena kiparju, s pomočjo fotografij, arhivskega gradiva, 

ohranjenega osnutka kipa in pričevanj osvetljuje ozadje ter 

proces postavitve spomenika Ivanu Groharju v Sorici, ki velja 

za Logondrovo največje in najbolj reprezentativno delo. 

Po razstavi vas bo popeljala kustosinja razstave Jana Fojkar. 

 

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


 

POGOVORI Z UMETNIKI:  

Agata Pavlovec 
 

sreda, 10. maj 2017, 19.00 

Galerija Franceta Miheliča, Kašča 
 

Vabljeni na prvo srečanje v ciklu Pogovori z umetniki, ki jih 

Loški muzej prireja v sodelovanju z Združenjem umetnikov 

Škofja Loka. Večere bomo gostili v prostorih Galerije 

Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem trgu, kjer domuje v 

letu 2014 zasnovana Zbirka v nastajanju članov Združenja 

umetnikov.  

Na prvem pogovoru bomo pobliže spoznali ustvarjalno pot 

Agate Pavlovec, akademske slikarke in predsednice 

Združenja umetnikov Škofja Loka. Z njo se bo pogovarjala 

kustosinja Jana Fojkar.  

Agata Pavlovec se je rodila leta 1973 v Kranju. Po Osnovni 

šoli in Gimnaziji, ki ju je končala v Škofji Loki, se je najprej 

vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer Likovna 

pedagogika, kasneje pa na Akademijo za likovno umetnost v 

Ljubljani kjer je diplomirala iz slikarstva. Na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani je leta 2012 zaključila tudi Pedagoško 

andragoško izobraževanje.  

 

 

 



Sodeluje na različnih skupinskih razstavah in kolonijah, 

samostojno pa razstavlja od leta 2002. Je članica ZDSLU in 

Združenja umetnikov Škofja Loka. Poleg slikarstva se 

ukvarja še z organizacijo razstav in prireditev, s pedagoško 

dejavnostjo, kot so likovni tečaji, delavnice in predavanja, 

vodi po likovnih razstavah, sodeluje pa tudi z različnimi 

neprofesionalnimi gledališkimi skupinami. Za svoje 

delovanje je leta 2013 prejela priznanje Občine Železniki.  

 

 

 

 
 

 



 

Odprtje razstave 

SVEŽE! FRIŠN! FRESH! 

Pregledna razstava novejših del članov 

Združenja umetnikov Škofja Loka 

 
sreda, 17. maj 2017, 19.00 

Galerija na Gradu 
 

Loški muzej Škofja Loka in Združenje umetnikov Škofja 

Loka vas vljudno vabita na odprtje razstave v sredo, 17. maja 

2017, ob 19. uri v Galerijo na Gradu. 

Na razstavi se z novejšimi deli predstavljajo člani Združenja 

umetnikov Škofja Loka, še posebej pa izpostavljamo kiparja 

Mateja Plestenjaka, prejemnika Groharjeve štipendije za leto 

2016.  Razstava bo na ogled do 6. septembra 2017. Kustos 

razstave je Boštjan Soklič.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEDEN DRUŽIN IN MEDNARODNI 

DAN MUZEJEV V LOŠKEM MUZEJU 

Vabimo vas, da se nam pridružite v Tednu družine, ki ga 

obeležujemo med 15. in 22. majem in ob mednarodnem 

dnevu muzejev 18. maja 2017. 

Vrata muzeja bomo na široko odprli v četrtek, 18. maja, ko 

bo med 10. in 18. uro možen brezplačen ogled muzejskih 

zbirk. Ob 19. uri pa vabimo na športni filmski večer. Večer 

bomo posvetili predvajanju dveh športnih filmov, ki 

predstavljata dve izjemni osebnosti iz sveta športnega 

plezanja: video intervju z Romanom Krajnikom, trenerjem 

športnega plezanja in selektorjem Slovenske članske 

reprezentance ter film Jureta Breceljnika Magnezij in 

čokolada, ki predstavlja športno pot plezalke Natalije Gros.  

Dogodek je prvi v seriji dogodkov s sloganom Športam z 

Loškim muzejem, s katerimi bomo pridobivali športno 

kondicijo vse do odprtja nove športne zbirke Loškega muzeja 

v novembru. 

V soboto, 20. maja, in nedeljo, 21. maja, pa v muzej še 

posebej vabimo družine. Med 10. in 18. uro je zanje ogled 

muzejskih zbirk brezplačen.  

 

 

  

 

 

 

 



  

Študijski krožek Pomembne Ločanke 

torek, 23. maj 2017, 17.00 , Loški muzej 

 

V okviru študijskega krožka člani raziskujejo življenja žensk, 

ki so na Loškem pustile svoj pečat. Krožku se še vedno lahko 

pridružite, srečanja bodo predvidoma potekala zadnji torek v 

mesecu.  

Za več informacij se lahko obrnete na kustosinjo Loškega 

muzeja Biljano Ristić (biljana.ristic@loski-muzej.si). 

 

Krožek pripravljamo v sodelovanju z Zavodom Tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muzejski in Strahlov večer: Od zbiralca do 

poznavalca. Edvard vitez pl. Strahl in njegova 

zbirka v Stari Loki 

Sreda, 31. maj 2017, 19.00 

Galerija Franceta Miheliča, Kašča, Spodnji trg 1 

Edvard Strahl (1817−1884) je bil vsestransko dejaven in nadarjen mož, ki 

je pustil viden pečat v političnem, družbenem in zlasti kulturnem življenju 

druge polovice 19. stoletja na Kranjskem. V predavanju ob 200. obletnici 

rojstva bo skozi poglavja o njegovem zasebnem življenju, javnem 

udejstvovanju in zlasti umetnostnem ljubiteljstvu in zbirateljstvu 

predstavljena podoba pravnika, politika, pisca in poeta, ki je velik del 

svojega življenja posvetil lepim umetnostim. 

Predavateljica Renata Komić Marn je zaposlena na 

Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v 

Ljubljani. V letu 2016 je zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom 

Strahlova zbirka v Stari Loki in njena usoda po letu 1918. Raziskuje 

provenienco umetnin ter zgodovino in pomen zasebnih zbirk v dolgem 19. 

stoletju in v času med obema vojnama, med področji njenega zanimanja 

sodita tudi umetnostni trg in slikani portret na Slovenskem. 

Večer pripravljamo v sodelovanju s Kulturno-zgodovinskim društvom 

Lonka Stara Loka. 

 

Ivan Franke: Edvard Strahl.  

Hrani Narodni muzej Slovenije.  

 

 

 

 



AKTUALNO 

 

Slaparjeva bravura v Beogradu 

 

Boštjan Soklič, kustos Loškega muzeja Škofja Loka in 

likovni umetnik Nejč Slapar, ki je član Združenja umetnikov 

Škofja Loka, sta v aprilu obiskala Muzej istorije Jugoslavije 

v Beogradu, kjer hranijo največjo risbo, nastalo na področju 

bivše Jugoslavije. Gre za Slaparjevo risbo v tehniki tuša na 

papir iz leta 1976, ki meri v dolžino 10, 2 metrov, v širino pa 

dobra 2 metra. Mestna občina Kranj je risbo poslala leta 

1976 v Beograd kot darilo maršalu Titu, nato pa je pristala v 

depoju. Pokojni Andrej Pavlovec, ugledni umetnostni 

zgodovinar, kritik in v času, ko je risba nastala, tudi ravnatelj 

Loškega muzeja, je delo označil za risarsko bravuro. Soklič 

in Slapar sta ob obisku beograjskega muzeja likovno delo v 

opart stilu tudi fotografirala in dokumentirala. V načrtu je 

izdelava računalniške kopije in dostojna predstavitev te 

abstraktne umetnine po več kot štirih desetletjih od njenega 

nastanka.  

 

 

 



Nina Pušlar: Koncert pod 

zvezdami 

27. maj 2017, Loški grad 

Z nakupom ene izmed 25 vstopnic direktno na 

recepciji Loškega muzeja ste lahko tudi dobrodelni 

in prispevate sredstva v dobrodelni sklad za našega 

hišnika Borisa, ki se po nesrečnem požaru, v 

katerem je njegova družina izgubila dom, ponovno 

postavlja na noge.  

Hvala Agencija Koncerti in Nina Pušlar za 

čudovito gesto in prijazno srce v imenu celotne 

ekipe Loškega muzeja.  

Za več informacij o nakupu vstopnice v Loškem 

muzeju lahko pokličete na 04 517 04 00 ali pišete 

na info@loski-muzej.si. 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/agencijakoncerti/
https://www.facebook.com/NinaPuslar/


 

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 in na Instagram profilu Loški muzej. 

 

V začetku meseca maja je v Galeriji Ivana Groharja potekala otvoritev dokumentarne spominske razstave z naslovom 

Spomenik umetnosti in lepoti. Več si lahko preberete v prispevku na spletni strani Gorenjskega glasa. 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20170417/C/170419832/1168/logonder-in-njegov-grohar  

 

Ob koncu leta bo Loški muzej bogatejši za novo stalno športno zbirko. V okviru tega, se zbirajo predmeti v čast športnikov z 

loškega območja. Eden zadnjih pomembnejših predmetov so rokavice vrhunskega športnika iz Škofje  Loke, Jana Oblaka. 

Več v Loškem glasu. 

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q

484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf  

 

V Miheličevi galeriji je 19. 4. potekal muzejski večer na temo Preseljevanja ljudstev v pozni antiki. Več o tem si lahko 

preberete v prilogi Gorenjskega glasa, Loškem glasu. 

http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q

484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf  
 

 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20170417/C/170419832/1168/logonder-in-njegov-grohar
http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf
http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf
http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf
http://www.gorenjskiglas.si/supplement/84b474t2r2v2x28474032314j533z2136454v2t294y2346474h59453d43494u2o2g3q484r27444u2742334l3a3c3n2r2/Loski_glas_20170425_04.pdf

