
ŠUBIČEVA HIŠA - Kulturno razsvetljujoče, ustvarjalno navdihujoče in zelo zabavno!

Spoštovani!

Zaljubljeni smo v ustvarjanje, resnično, kot že toliko let številni poljanski umetniki. In imamo od

kje črpati svoj navdih: Poljanska dolina je enostavno - lepa. S številnimi zgodbami je Ivan Tavčar

opisoval njene lepote, s čudovitimi barvami so jih na platno slikali slikarji rodbine Šubicev.

ŠUBIČEVA HIŠA, rojstna hiša slikarjev

Jurija  in Janeza Šubica v Poljanah nad

Škofjo Loko, vam z zanimivo

muzejsko  zbirko ter pestrim razstavnim,

ustvarjalnim in  kulturnim programom

predstavlja njihovo ustvarjalno dediščino.

Pridite in jo raziščite!

Učencev in dijakov v Šubičevi hiši ne

morimo s številnimi nezapomnljivimi

letnicami - precej rajši jim predstavimo

zanimive ustvarjalne postopke tako

slikarjev in rezbarjev pred 150 leti kot tudi

zabavno, vsem lahko razumljivo

ustvarjanje karikatur v ustvarjalni

delavnici.

Stalna muzejska zbirka, posvečena

ustvarjanju rodbine Šubicev temelji na

DOŽIVETJU USTVARJALNOSTI Šubicev skozi

domišljene demonstracije postopkov

slikarstva, rezbarstva, pozlate in izdelave

freske. 

V razstavni galeriji si oglejte priložnostne

razstave priznanih slovenskih slikarjev.

http://www.subicevahisa.si/


Velik poudarek dajemo mladim vedno zanimivim stripu, ilustraciji in karikaturi.

Z organizacijo Festivalov karikatur Šubičeva hiša postaja pravi center slovenske karikature.

Zatoje tu nastala čisto posebna Aleja znamenitih Poljancev - v karikaturah!

Karikature so krasna iztočnica za ustvarjalno delavnico, v kateri ne pozabimo narisati

katerega izmed obiskovalcev, kar že tako sproščeno ustvarjalno vzdušje VEDNO podpre z

izdatnimi dozami smeha.

Kulturni dan ali končni izlet si lahko popestrite

tudi z delavnicami rezbarstva, digitalnega

slikarstva, kiparstva, grefike, izdelave lutk,

stripa, ilustracije.

Narava, ljudje in bogata tradicija Poljanske

doline pa vam omogočajo kombinacijo kulturnih

dni tudi z drugimi naravoslovnimi, tehničnimi,

športnimi, zgodovinskimi in kulinaričnimi

dejavnostmi.

Obnovljeni Tavčarjev dvorec na Visokem

pa vabi z novimi zbirkami o Ivanu

Tavčarju,  gospodarjenju rodbine Kalanov,

srce zbirke pa je celovita predstavitev

kuhinje 19. stoletja, kakršne drugod po

Sloveniji ne boste našli.

Ker prihaja čas načrtovanja kulturnih dni in končnih šolskih izletov,

http://www.subicevahisa.si/
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http://www.subicevahisa.si/


Vas vabim, da to sporočilo posredujete profesorjem, odgovornim za
pripravo kvalitetnih programov obšolskih dejavnosti in obveznih
izbirnih vsebin.

Iskrena hvala!

Z lepimi pozdravi,

Boris Oblak, Šubičeva hiša
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