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DOGODKI
Odprtje razstave Opečne prezračevalne mreže,
gospodarskemu poslopju v korist in okras
7. junij 2017, 19.00, Galerija Ivana Groharja
Z razstavo želimo obiskovalce seznaniti z razvojem, funkcijo, obliko in
motivi prezračevalnih opečnih mrež na gospodarskih poslopij ter spodbuditi
zavedanje o njihovem pomenu ter potrebi po njihovem ohranjanju in
varovanju.
Gospodarska poslopja z opečnimi prezračevalnimi mrežami so lep primer
povezanosti oblike in funkcije v ljudskem stavbarstvu. Raznolikost njihovih
oblik pa je izraz volje in želje kmečkega človeka po funkcionalnem in
estetsko urejenem prostoru.
Kustosa razstave sta Mojca Šifer Bulovec in Boštjan Soklič.

Foto: Sašo Kočevar

Javno vodstvo po razstavi Opečne prezračevalne
mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras
sobota, 10. junij 2017, 11.00, Galerija Ivana Groharja
Opečne mreže za prezračevanje sena so sestavni del zidu gospodarskega
poslopja, ki na fasadah ustvarjajo zanimive vzorce. So posebnost
stavbarstva v jugovzhodnem alpskem prostoru - v Furlaniji, Benečiji in v
celotni Padski nižini, v avstrijskem delu Koroške in Štajerske, v delih
Hrvaške ter Slovenije.
Več o opečnih prezračevalnih mrežah, njihovem razvoju, funkciji, obliki
in motivih pa boste izvedeli v soboto na javnem vodstvu z Boštjanom
Sokličem, enim od kustosov razstave.

Foto: Sašo Kočevar

Odprtje prenovljene stalne zbirke Ivan Grohar
četrtek, 15. junij 2017, 19.00, Loški muzej
Ob letošnji 150-letnici rojstva slikarja Ivana Groharja vas prav na njegov rojstni dan,
15. junija, vabimo na odprtje prenovljene stalne zbirke Ivan Grohar.
Razstava predstavlja zbirko Groharjevih del iz njegovega zgodnjega obdobja, zlasti
portretov in slik z nabožno vsebino, ki jih hrani Loški muzej. Posvečena je
Groharjevi tesni povezanosti s Škofjo Loko, ki ga je navdihovala in pustila neizbrisen
pečat v njegovi umetnosti, hkrati pa je tudi poklon Škofje Loke Groharju kot
osebnosti in umetniku.
Kustosinja nove stalne postavitve je Barbara Sterle Vurnik. Razstavo bo slavnostno
odprl župan Občine Škofja Loka, mag. Miha Ješe.

ŠPORTAM Z LOŠKIM MUZEJEM: NEMOGOČE,
pogovorni večer z Matejo Pintar, Andrejo Dolinar in
Gregorjem Selakom
sreda, 21. junij 2017, ob 19. uri, Loški muzej Škofja Loka, Grajska
pot 13
Vljudno vabljeni na pogovorni večer s tremi izjemnimi športniki v sredo, 21.
junija, ob 19. uri v Loškem muzeju. Večer prirejamo v okviru akcije Športam
z Loškim muzejem, ki promovira novo muzejsko stalno zbirko o športu na
Loškem, ki jo bomo odprli novembra. Pogovarjali se bomo z Matejo Pintar in
Andrejo Dolinar, vrhunskima igralkama namiznega tenisa in
paraolimpijkama, ki sta posamično in v dvojicah dosegli številne evropske,
svetovne in olimpijske uspehe. Pridružil se nam bo tudi Gregor Selak,
nekdanji mladinski prvak v športnem plezanju, ki danes uspešno kariero
nadaljuje kljub diagnozi multiple skleroze.

HISTORIAL 2017
sobota, 24. junij
Tudi v letošnjem letu sodelujemo na Historialu, dogodku, ki skozi prikaze starih obrti,
kulinariko, oblačilno kulturo preteklih stoletij, staro glasbo, plese in legende obuja loško
zgodovino.
Obiščite nas na vrtu Loškega gradu, vabljeni pa tudi na Spodnji trg, kjer bo med 11. in 13. uro
prost vstop v Galerijo Franceta Miheliča v Kašči, ob 12.00 pa javno vodstvo po zbirki Franceta
Miheliča in Zbirki v nastajanju, kjer se predstavljajo člani Združenja umetnikov Škofja Loka.
Več o pestrem programu pa na: http://www.historial-skofjaloka.si/domov/program.aspx

AKTUALNO
AKCIJA ŠPORTAM Z LOŠKIM
MUZEJEM
V novembru 2017 v Loškem muzeju načrtujemo odprtje
nove stalne zbirke Šport in telesna vzgoja, v okviru katere
smo zasnovali tudi akcijo Športam z Loškim muzejem, s
katero želimo predstavljati različne športne teme že pred
samim odprtjem zbirke. V maju smo že pripravili prvi
dogodek, filmski večer, v juniju pa nas čaka drugi dogodek
akcije, pogovorni večer NEMOGOČE.
Akcija ŠPORTAM Z LOŠKIM MUZEJEM pa je tudi akcija
zbiranja sredstev. Postavitev zbirke so podprli tako
Ministrstvo za kulturo kot Občina Škofja Loka ter nekatera
škofjeloška podjetja, sponzor bodoče športne zbirke pa ste
lahko tudi vi – svoj prispevek za športno zbirko (v višini, ki
jo določite sami) lahko oddate na recepciji Loškega muzeja
ali v Galeriji Ivana Groharja. Za več informacij o akciji pa
se lahko obrnete na Marijo Demšar, sodelavko za pripravo
kulturnih projektov na marija.demsar@loski-muzej.si ali 04
517 04 01.

IZMENJAVA UMETNIKOV:
GABER / HAKAN ESMER

PETER

V Loškem muzeju v letošnjem letu pričenjamo z novim
projektom mednarodnih izmenjav umetnikov, ki jih bomo
gostili v novo pridobljenih prostorih loškega gradu. Prva
izmenjava umetnikov poteka v maju in juniju. Na Loškem
gradu gostimo turškega umetnika, slikarja Hakana Esmerja,
galerija Guler Sanat iz Ankare pa gosti slovenskega slikarja
Petra Gabra, člana Združenja umetnikov Škofja Loka.
Umetnika bosta novo ustvarjena dela v prihodnjem letu
razstavljala v Škofji Loki in Ankari.

»... se blišči kakor srebrna krona
Ljubnika…«
Slovenski narod 24. december 1932, št. 201

vrh

1907. leta je bila za Škofjeloški okraj ustanovljena »Selška
podružnica« Slovenskega planinskega društva (ustanovljeno
1893). Sprva je imela podružnica sedež v Selcih, leta 1929
pa je bil prenesen v Škofjo Loko.
Leta 1930 so se loški planinci odločili za gradnjo koče na
Lubniku. Leto pozneje je bil imenovan gradbeni odsek, ki je
bil zadolžen za pripravljalna dela, zbiranje potrebnega
materiala in finančnih sredstev, pa je bil sestavljen leto
pozneje. Načrt za kočo je izdelal stavbenik Anton Ogrin.
Odprtje koče je bilo 26. junija 1932. Koča je obsegala
kuhinjo (3,5 x 5 m), jedilnico (4,5 x 5 m), skupno ležišče za
12 oseb, dve dvoposteljni sobi in sobo za oskrbnico. Za
obisk in bivanje v koči tudi v zimskem času so položili nov
opaž, razširili drvarnico, pokrili dohod do stranišča,
popravili streho, nabavili peč in razširili teraso.
Ker je med drugo svetovno vojno obstajala nevarnost, da
nemški okupator kočo na Lubniku spremeni v bunker, so jo
partizani 1. maja 1943 zažgali.

8. Mednarodni festival čipke na Pagu,
Hrvaška, 23.–25. junij 2017
Med 23. in 25. junijem 2017 se bo v mestu Pag na
Hrvaškem odvijal 8. Mednarodni festival čipke. Na festivalu
bodo sodelovale čipkarice iz cele Evrope, med njimi tudi iz
Slovenije. Pri pripravi razstave, ki bo na ogled v cerkvici sv.
Jurija v mestu Pag, sodelujejo predstavnice Loškega
muzeja, Mestnega muzeja Ljubljana, Mestnega muzeja
Idrija in predstavnica ODIFA za Slovenijo, Afrodita Hebar
Kljun.

POSLUŠAJTE / GLEJTE / BERITE NAS
O poti našega kustosa Boštjana Sokliča in umetnika Nejča Slaparja po sledeh risbe, ki jo je občina Kranj leta 1976 podarila Titu ob njegovem
obisku v Kranju v Beograd - http://www.gorenjskiglas.si/article/20170505/C/170509906/1168/slaparjeva-galaksija-se-zivi
Izčrpna predstavitev Loškega muzeja - https://mojsvet.info/loski-muzej-skofja-loka/
O razstavi Tone Logonder: Spomenik umetnosti in lepoti - http://www.gorenjskiglas.si/article/20170517/C/170519835/1082/1039/logonder-innjegov-grohar
O pregledni razstavi Združenja umetnikov Škofja Loka SVEŽE! FRIŠN! FRESH! http://www.gorenjskiglas.si/article/20170521/C/170529970/1168/-frisn--v-mislih-in-mnogih-pogledih

Vsak ponedeljek nas lahko poslušate v oddaji Muzejski zapiski na Radiu Sora, kjer predstavljamo naše aktualno delo in zanimivosti iz muzeja.
Lahko nas všečkate tudi na Facebooku in nam sledite na Instagramu.

