
GLASBENI PROGRAM 
KLAVIRSKI TRIO JAVORNIK 
bo z vami ta popoldan delil nekaj trenutkov 
glasbe, ki jo ustvarja v družini.  
Tadej (violončelo),  
Marjeta (klavir) in  
Katarina (violina – študentka medicine MF UL) 
se ob koncu tedna zberejo doma in se družijo ob 
melodijah inštrumentov. Tako se vsa veselja in 
žalosti, zmage in porazi, navdušenja in strahovi, 
preko napetih strun vsakdanjih dni zlijejo v 
harmonije.  
Najprej lahko prisluhnete skladbi: 

"Gabrielova oboa" iz filma Misijon, skladatelja 

Ennia Morriconeja.  

"Schindlerjev seznam" Johna Williamsa nas bo 

prepustil usmiljenju in neizmerni ljubezni do 

sočloveka.  

"Melodija" Antonina Rubinsteina pa nas bo na 

koncu popeljala novim obzorjem naproti.  

Stik: javornik.katarina@gmail.com 

 
Galerija MEDICINSKE FAKULTETE UL 

 Razstavlja ŽIGA LOVŠIN, študent medicine, 
fotografije iz Bolivije 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
razstavlja slikarka JASMINKA ĆIŠIĆ, 

članica Likovne skupine KUD-a 
 

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA 
CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE  

Predsednica: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. 

Zaloška 7a, 1000 Ljubljana, kudkcmf.tajnistvo@gmail.com 

Tatjana Praprotnik (041 413 716), 

www.kudkcmf.si/si; FB: KUDKCMF 

Če Bog prebiva v slehernem živečem, 
ali smemo misliti, da je kdo naš sovražnik? 

(Mahatma Gandhi) 

 

Član Likovne skupine KUD-a 

JOŽE KOVAČIČ bo na prireditvi 

podaril svoje akvarele 

Hematološki kliniki UKC v Ljubljani 

 
NASLEDNJA PRIREDITEV 

v torek, 10. maja 2016, ob 16.30 
Prireditev bo pripravilo 

Društvo medicinskih sester, babic in  
zdravstvenih tehnikov 

 

Galerija MEDICINSKE FAKULTETE UL 
APRIL – Razstavlja ANA LESKOVAR, študentka medicine, 

fotografije z Malte 
MAJ – Razstavlja ANŽE ŽGANK, študent medicine  

 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
APRIL - razstavlja slikarka JASMINKA ĆIŠIĆ, 

članica Likovne skupine KUD-a 
MAJ – GERO ANGLEITNER, razstava fotografij 

Maribor, moje mesto 

 

 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
 

USTANOVITELJA 
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA 

MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA 
in 

        
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 

VELIKONOČNO PRIREDITEV  
ZA BOLNIKE 

 

v torek, 22. marca 2016, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 

GLASBENI PROGRAM 

KLAVIRSKI TRIO JAVORNIK 
s študentko medicine Katarino Javornik 

 

 

V DOLENČEVI GALERIJI RAZSTAVLJA 

slikar MIHA JERINA 
Predstavil ga bo Janez Milkovič - Jano 

 

V TABORJEVI GALERIJI RAZSTAVLJA 

 fotograf VIKTOR ŠMID 
Predstavila ga bo Andreja Peklaj 

 

ZBRANE BOSTA NAGOVORILA: 
nevrolog prof. dr. ZVEZDAN PIRTOŠEK, dr. med.  

o parkinsonizmu  
In v velikonočnem tednu bolniški župnik  

ANDREJ MOHORČIČ 
 

PRIREDITEV BO VODILA 
 podpredsednica KUD-a mag. ANA VRBIČ 

mailto:javornik.katarina@gmail.com
mailto:kudkcmf.tajnistvo@gmail.com
http://www.kudkcmf.si/si


DOLENČEVA GALERIJA 

 
MIHA JERINA, slikar 
Slikar Miha Jerina se je rodil leta 1950 v Ljubljani, 
sedaj pa živi in ustvarja na Visokem pri Kranju, v 
oazi miru ob reki Kokri in navdihujočem pogledu 
na bližnje planine. Po končani Šoli za oblikovanje 
je 20 let ostal zvest oblikovanju in grafiki v 
podjetjih Ljubljanski dnevnik, Krka in Gorenjski 
tisk, zadnjih 20 let pa  je kot samostojni kulturni 
delavec ustvarjal tudi vitraže, bodisi po lastnih 
zamislih ali v sodelovanju z znanimi slikarji in 
arhitekti po njihovih predlogah.  
Likovno znanje utrjuje in nadgrajuje v likovnih 
delavnicah, v kolonijah in na tečajih, največ z 
mentorjema akademskim slikarjem Zmagom 
Puharjem in likovnim pedagogom Mirom 
Kačarjem. 
Zgodnje obdobje slikarstva Mihe Jerine nam 
ponuja večinoma bližnje motive iz bivalnega 
okolja, narave in različna tihožitja. Slike so polne 
tenkočutne miline v stilu poetičnega realizma, ki 
zajemajo mavrico vzdušij od vedrine polne 
svetlobe do povsem dramatično podanih 
kontrastov. Kot verodostojni pričevalci minevanja 
nastajajo tudi portreti in avtoportreti s pridihom 
slikarjeve odkritosrčne in dobrodušne kritičnosti. 
Miha Jerina se rad spominja Šole za oblikovanje, ki 
je bila tudi zanj vir spoznavanja raznovrstnih 
tehnik in postopkov za disciplinirano odkrivanje 
likovnih zakonitosti, pomembnih pri notranji 
gradnji na poti umetniške izraznosti. Izmojstril se 
je tudi pri izdelavi vitražev, kjer lahko občudujemo 
poleg izredne natančnosti in tehnične doslednosti, 
veliko mero občutka za barvo in obliko z iznajdljivo 
stilizacijo detajlov v ubrani celoti. 

Miha Jerina je iskalec novega in iskren 
izpovedovalec svojih občutij z domiselnimi 
likovnimi rešitvami. Dosegel je tisto stopnjo v 
razvoju, ko slikar-umetnik upodablja ne le videno, 
temveč z močno čustveno udeležbo ustvarja in 
oblikuje zamišljeno vizijo. To mu še posebej 
omogoča tehnika »asemblaža«, v kateri vključuje 
tematsko izbrane različne predmete v naslikano 
ozadje (naplavine – Kokra). Takšna »oprijemljiva« 
simbolika na prvobiten način obogati učinkovitost 
likovnega dogodka. S tem potrjuje neodvisnost od 
risbe, čeprav je izvrsten risar. Tako z mehko 
poetično ekspresijo vstopa na področje kreativne 
abstrakcije. S slikarstvom ohranja v sebi vse 
možnosti zdravilnih učinkov izpovedovanja in 
samopotrditve. 
Miha Jerina je redko zadovoljen s svojimi deli. 
Vztrajno išče in sledi novim zamislim po še 
močnejšem likovnem izrazu. Verjamem, da je v 
njem kljub zdravstvenim omejitvam dovolj 
ustvarjalne moči za presežke v umetniškem 
izpovedovanju. 

Jano Milkovič in Andreja Peklaj 
 

Stik: jerina.miha@gamil.com 

 
TABORJEVA GALERIJA 

»Dragoceni utrinki«  
fotografa Viktorja Šmida  
Rodil sem se leta 1951 v Ljubljani, od leta 1975 pa 
živim z družino v Dupljah pri Naklem.  
Spominjam se svojih prvih korakov v fotografiji, ko 
sem v sedmem razredu z očetovim  fotoaparatom 
Dakora poslikal domače in okolico. S prvo 
srednješolsko štipendijo sem kupil ruski 

povečevalnik in fotoaparat Smena 8 in vztrajno 
nabiral nove izkušnje in osvajal potrebno znanje.  
 

Ob mojem prihodu v Duplje so domačini 
ustanavljali Kino klub, v njem je mesto dobila tudi 
fotografija. Dejavnost kluba je žal kmalu zamrla. Iz 
tega obdobja hranim bronasto plaketo za film 
Pomurje, osvojeno na VI. Iskrinem festivalu. 
 

V analogni fotografiji sem uporabljal pretežno dia 
filme. Tehnika digitalnih fotoaparatov pa mi je kot 
poklicnemu informatiku pisana na kožo. V letu 
2006 sem se na povabilo Mojstra fotografije, 
gospoda Nika Sladiča, včlanil v Fotografsko 
društvo Janez Puhar v Kranju. 
 

Za uspehe na številnih domačih in tujih natečajih 
sem prejel naziv Fotograf 1. razreda Fotografske 
zveze Slovenije in AFIAP (artist pri evropski zvezi 
fotografov). Najbolj me nagovarja narava, zlasti 
drobni svet žuželk in cvetlic, pa tudi portretna in 
ulična fotografija, kot stalnica pa beleženje 
družinskih dogodkov. Še vedno želim napredovati 
v Kandidata mojstra fotografije (naslednja stopnja 
pri FZS), čeprav me v zadnjem obdobju pri 
fotografiranju nemalo ovira tresenje zaradi 
Parkinsonove bolezni. 
 

Ob svoji drugi samostojni razstavi, s katero se 
predstavljam širši javnosti, se za veliko pomoč in 
spodbudo za ta korak zahvaljujem kolegici, 
Mojstrici fotografije ge. Andreji Peklaj, KUD-u UKC 
in MF dr. Lojz Kraigher in vodstvu Taborjeve 
galerije, da mi je omogočeno s fotografijami 
prikazati trenutke, vredne tisočerih besed. 

Viktor Šmid  
Stik: viktor.smid@gmail.com 
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