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Čez dobrih deset dni, natančneje 23. aprila, prav na 
dan, ko bi Ive Šubic praznoval sto let, bodo v stalni 
zbirki Loškega muzeja odprli novo občasno razsta-

vo z njegovimi deli, ki jih hranijo v depojih muzeja in so 
bila doslej javnosti redkeje predstavljena. O tem govori 
tudi naslov razstave Iz muzejskih depojev: Ive Šubic. Kot 
je povedala kustosinja Petra Čeh, ki se že dlje časa inten-
zivno ukvarja s pripravo razstav v čast slikarju, Loški mu-
zej hrani kar 93 Ivetovih del – od slik in grafik do risb in 
skic za javne spomenike. 

V muzeju so se to občasno manjšo razstavo odločili 
postaviti v stalni zbirki ob delih znamenite podobarske 
rodbine Šubic. Tako Ivetova dela nakazujejo slikarsko 
kontinuiteto rodbine, ki so jo začeli Štefan, Janez in Jurij 
že v 19. stoletju. Stalna zbirka bo zato nekoliko preureje-
na, da lahko obiskovalcem predstavijo več umetnikovih 
del, kot jih je navadno na ogled v muzeju, obenem pa je to 
napoved večje jesenske razstave Ive Šubic – ilustrator in 
kulturni delavec v Galeriji na gradu. V želji, da bi ta čim 
bolje predstavila umetnikova različna obdobja in kvalite-
tna dela, v muzeju prosijo lastnike njegovih del (ne glede 
na tehniko in format), da se jim oglasijo z informacijami 

– bodisi za njihovo evidentiranje bodisi morebitno izpo-
sojo za namen razstave.

Vrnimo se k dogodku 23. aprila. Na ta dan bo vstop v 
muzej prost, v sodelovanju s Kulturnim društvom Polja-
ne bo ob 19. uri na Loškem odru uprizorjena igra Medrug 
Polanci, skupaj z Združenjem umetnikov Škofja Loka pa 
bo sledilo praznovanje stotega rojstnega dne ob Ivetovem 
tihožitju, ki bo Pr' Pepet ob 20. uri ob posebni kulinarični 
ponudbi.

Ob stoti obletnici rojstva Iveta Šubica

V Loškem muzeju bodo v letošnjem letu z različnimi dogodki in razstavami 
zaznamovali stoto obletnico rojstva slikarja Iveta Šubica. Muzejski poziv 
lastnikom Šubičevih del.

Ive Šubic ob slikarskem platnu


