
K ustvarjalnemu doživetju vabimo tudi učence 
i n  d i j a k e ,  š t u d e n t e ,  d r u š t v a  i n  
organizirane skupine. Z obiskom Šubičeve 
hiše, Tavčarjevega dvorca na Visokem in 
številnih drugih kulturnih znamenitosti 
Poljanske doline boste spoznali pomemben del 
slovenske kulture in dediščine, obljubljamo pa, 
da se boste pri tem tudi  zabavali.

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.

Ne bomo vas utrujali s številnimi letnicami - rajši 
vam predstavimo zanimive ustvarjalne postopke 
tako ustvarjalcev pred 150 leti kot najnovejših 
tehnik digitalnega slikarstva in zabavnega 
ustvarjanja karikatur in ilustracij. Svojo 
ustvarjalnost v teh doslej najbrž še neodkritih 
področjih  preizkusite tudi sami!

Stalna muzejska zbirka ,  posvečena 
ustvarjanju rodbine Šubicev temelji na 
DOŽIVETJU USTVARJALNOSTI Šubicev 
skozi domišljene demonstracije postopkov 
slikarstva, rezbarstva, pozlate in izdelave freske. 
Svoje spretnosti bodo pri tem lahko varno 
preizkusili tudi najmlajši.

Z organizacijo Festivalov karikatur Šubičeva 
hiša postaja pravi center slovenske karikature. 
Zatoje tu nastala čisto posebna Aleja znamenitih 
Poljancev - v karikaturah! 

ŠUBIČEVA HIŠA, rojstna hiša slikarjev Jurija 
in Janeza Šubica, vam z zanimivo muzejsko 
zbirko ter pestrim razstavnim, ustvarjalnim in 
kulturnim programom predstavlja njihovo 
ustvarjalno dediščino.  Pridite in jo raziščite!

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. 

Kulturno razsvetljujoče...                         ...ustvarjalno navdihujoče...                            ...in zelo zabavno!

V razstavni galeriji si oglejte priložnostne 
razstave priznanih slovenskih slikarjev. Velik 
poudarek dajemo predvsem otrokom in mladim 
vedno zanimivim stripu, ilustraciji in karikaturi. 

V slikarskem in kiparskem ateljeju pa vaše 
spretne prste čakata tudi profesionalna grafična 
preša ter rezbarski »ponk«.



Skupine si popestrite izlet ali kulturni dan z
ustvarjalnimi delavnicami za vse starosti:

- karikature 
- rezbarstvo
- digitalno slikarstvo 
- risanje
- slikanje
- kiparstvo 
- grafika
- izdelava lutk 
- strip
- ilustracija
- glasbene delavnice 
  (didgeridoo, izdelava 
  bobna ali lončenega 
  basa)

Narava, ljudje in bogata tradicija Poljanske 
doline pa vam omogočajo kombinacijo 
kulturnih dni tudi z drugimi naravoslovnimi, 
tehničnimi, športnimi, zgodovinskimi in 
kulinaričnimi dejavnostmi.

Občina Gorenja vas - Poljane

Poljane nad Škofjo Loko 70, 
4223 Poljane nad Škofjo Loko 

031 394 751, 
059 250 549 (stac.)

info@subicevahisa.si, 
oblak.boris@gmail.com 

www.subicevahisa.si 

Kulturni center slikarjev Šubic
ŠUBIČEVA HIŠA

Kulturno razsvetljujoče, ustvarjalno navdihujoče...

... in zelo zabavno!DOBRODOŠLI!

Vaš košček v ustvarjalnem mozaiku Šubičeve hiše...
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