GLASBENI NASTOP
Mešani pevski zbor VOX MEDICORUM
Vox medicorum je najstarejši vokalni sestav v Kliničnem
centru in ustanovni član KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher.
V njem so septembra 1979 v mešani zasedbi pod imenom
Medicinski oktet prvič zapeli trije zdravniki in 5 študentov
medicine. Zaradi povečanja števila pevcev se je
preimenoval v Vox medicorum. Svojo kvaliteto je dvakrat
potrjeval med najboljšimi slovenskimi zbori na
tekmovanju Naša pesem, kjer je osvojil bronasto plaketo.
V svoji pestri zgodovini je ohranil svoje najlepše pesmi na
dveh zgoščenkah in sicer ob 210-letnici ustanovitve prve
Civilne bolnišnice v Ljubljani in ob 30-letnici svojega
delovanja. Posebno poslanstvo zbora so nastopi pred
kolegi na domačih in mednarodnih strokovnih
medicinskih srečanjih, sicer pa redno koncertira doma in
občasno tudi v tujini. Od ustanovitve so Vox vodili dr.
Matjaž Vrtovec, Judita Cvelbar, roj. Caserman, prof.
Milivoj Šurbek, mag. Tomaž Faganel, Denis Robnik in
Barbara Maurer.
Barbara Maurer, dolgoletna članica in korepetitorka
Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v
Ljubljani, zaključuje študij kompozicije in glasbene teorije na
Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu prof. Marka Mihevca,
dodatno se izobražuje na drugi stopnji usposabljanja za
pedagoško diplomo po sistemu Edgarja Willemsa ter na
skladateljskih in zborovskih seminarjih. Posveča se predvsem
zborovski literaturi, na Glasbeni šoli Zagorje poučuje nauk o
glasbi, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter
vodi otroški in mladinski pevski zbor, v šolskem letu 2014/15 je
vodila ženski vokalni skupini Vanda Križaj in Iris, od aprila 2015
pa Vox medicorum.
Člani zbora: Natalija Ambrož, Saba Battelino, Mojca
Božič, Nina Bratanič, Marjanca Čuk, Martina Korenčič,
Polona Mali, Monika Pavšek, Lucija Šarc, Mateja Vilar,
Monika Vombergar, Irena Zadnikar, Peter Caserman,
Darko Kovač, Janko Premelč, Lovro Možina, Matjaž
Šinkovec, Roman Vahčič, Aleš Vrtovec, Matjaž Vrtovec.
Spored:
POTRKAN PLES. Gorenjska - prir. Emil Adamič (1877-1936)
TEČE MI VODICA. Prekmurska - prir. France Marolt (18911951).

DAJTE, DAJTE. Istrska - prir. Aldo Kumar
TA DRUM`LCA JE ZVOMLANA. Koroška - prir. Lojze Lebič
(1934)
KO SO FANTJE PROSTI VASI ŠLI. Slovenska nar. - prir. Zorko
Prelovec (1887-1939)
REZIJANSKA. Ples iz Rezije - Alojz Srebotnjak (1931-2010).
Solo: Mateja Vilar

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL
razstavlja Obraze Madagaskarja
STAŠ SOLMAN,
absolvent dentalne medicine
V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL
razstavlja akvarele
EMILIJA ERBEŽNIK,
članica Likovne skupine Leon Koporc
KUD-a KC in MF

NASLEDNJA PRIREDITEV
bo v torek, 15. novembra 2016, ob 16.30
v Dolenčevi galeriji bo razstavljala DRAGA SOKLIČ,
v Taborjevi galeriji bo razstavljala JANJA BENEDIK
Glasbeni nastop etno pevk KUD-a KC in MF CINTARE
Vodja Mira Nastran
Organizator
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA
CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE
DR. LOJZ KRAIGHER, Zaloška 7a, 1000 Ljubljana,
kudkcmf.tajnistvo@gmail.com, spletna stran:
www.nova.kudkcmf.si/si; FB: KUDKCMF
PREDSEDNICA: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr.
med.; zvonka.slavec@gmail.com

Prijazna beseda ustvarja zaupanje.
Prijaznost v mislih ustvarja globino.
Prijaznost v dajanju ustvarja ljubezen.
(Lao Tse, 6. stol. pr. n. št.)

Kulturno-umetniško društvo
Kliničnega centra in Medicinske fakultete
dr. Lojz Kraigher
vabi na

PRIREDITEV ZA BOLNIKE
v torek, 11. oktobra 2016, ob 16.30

v razstavišču
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA
CENTRA LJUBLJANA
V DOLENČEVI GALERIJI
IN V TABORJEVI GALERIJI
razstavljajo

člani KUD-ove Likovne skupine
Leon Koporc
Predstavil jih bo mentor
akad. slikar Janez Kovačič
GLASBENI PROGRAM
Mešani pevski zbor KUD-a
VOX MEDICORUM
predsednik dr. Matjaž Vrtovec

ZBRANE BO NAGOVORIL
GENERALNI DIREKTOR UKCL
Mag. Andraž Kopač
Prireditev vodi predsednica KUD-a
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.

DOLENČEVA IN TABORJEVA GALERIJA
SLIKARSKA KOLONIJA Likovne skupine Leon
Koporc KUD-a KC in MF – SAVUDRIJA 2016
Tudi letos smo uspešno izvedli likovno srečanje v
Savudriji. Vzdušje je bilo dobro, vreme čudovito, za
piko na i pa ni manjkala niti izvrstna kulinarična
postrežba.
Kolonije se je udeležilo 32 umetnikov, vsak je prejel
dve platni – veliko za skupno oktobrsko razstavo, ki
bo vsa donirana ljubljanskemu kliničnemu centru,
in drugo, manjše (30 x 30 cm) za miniaturno sliko, ki
bo kot skupinska kompozicija v okras večji steni na
ljubljanski kliniki. Tema je bila prosta, vendar je bilo
v delih čutiti močan vpliv bližine morja in
imenitnega razpoloženja. Slikarji so ustvarjali v olju,
akrilu in tudi akvarelu.
Ob pregledu končanih del je bilo opaziti, da
nekaterim slikarjem še manjkajo izkušnje z akrilno
tehniko in različnimi slikarskimi podlagami. So pa
motivi na končanih slikah pestri in bodo na razstavi
pričarali poletno vzdušje, kasneje pa bodo postali
prelepa dekoracija na različnih mestih v
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL).
Pri slikah manjšega formata smo želeli, da bi
umetniki čim bolj poenostavili svoje delo in naslikali
motiv, ki jih najbolje predstavlja v njihovem
osebnem izrazu. Čeprav za miniaturne slike datuma
oddaje nismo določili, je slikarje izziv nagovoril in so
slike večinoma oddali že v prijaznem počitniškem
domu v Savudriji. Ustvarjene miniature bomo
združili na skupni podlagi in z njimi oblikovali
monumentalno likovno delo, ki bo predstavljalo
sproščen utrip kolonije in likovni domet umetniške
skupine. Veliko delo bo mladostno spodbujalo
bolnike in uporabnike bolnišnice k boljšemu

počutju in hitrejši ozdravitvi. Bo pa potrebovalo
ustrezno mesto, da zadiha s polnokrvnostjo
slikarske invencije zvestih slikarjev iz Kliničnega
centra. Ustvarjanje miniatur je bilo med slikarji
sprejeto z zvedavostjo in kot izziv. Ta izkušnja nas
nagovarja, da tudi v bodoče kolonije uvedemo
kakšno likovno novost.
Najvažnejše ob vsem tem pa je, da bo celotna
razstava poklonjena našim ustanoviteljem UKCL za
bolj prijazno bivanje in delo v bolnišnici. In tukaj
čutimo najvišjo umetniško in moralno zavezo
našega dela.
Akademski slikar Janez Kovačič, mentor
Kolonije so se udeležili: SAŠA BOLJKOVAC,
BOGDAN BREZNIK, VILMA COLJA, ZDRAVKO
DOLINŠEK, EMILIJA ERBEŽNIK, BLAŽA FEČUR, JURE
GODEC, JANEZ GOLTES, VIŠNJA GRUBIŠIĆ, KAREL
HRUZA, ALENKA KLEMENČIČ, IVO KOLAR, BISERKA
KOMAC, JOŽE KOVAČIČ, MARJAN MIKLAVEC,
JANO MILKOVIČ, RADKO OKETIČ, LJUDMILA
PAČNIK, TONE PAČNIK, ANDREJA PEKLAJ, ROMAN
PLANKO, SAVA RANT HAFNER, EDI SEVER, FRANC
SKERBINEK, DRAGA SOKLIČ, LJUBO SOKLIČ,
MAGDA STRLE, MARIJA STRNAD, PAVLE ŠČURK,
ZDENKA VINŠEK, ERIKA ŽELEZNIK

PRIREDITEV SO PODPRLI

O LIKOVNI KOLONIJI »SAVUDRIJA 2016«
Pozdravi, objemi, veselje ob snidenju. Eno prvih vprašanj
je, kakšna je voda. Posedanje v zalivčku, s pogledom na
Piran, kjer se mešata voda in namaka pestra druščina
slikarjev. Večer pripada balinanju, kjer krogla vedno
najde povsem svojo pot do balinčka, zato smo včasih vsi
blizu, še večkrat pa vsi daleč. Zgodi se dober približek, ki
mu sledi srditi napad, ki razbije postavitev in nastane
nova podoba. Smeh, rahla jeza in gremo naprej. Sestavi
se nova ekipa in ponovitev vsega.
Sem eden izmed »formatov 30 x 30 cm«. Lahko naslikam
karkoli: piko, packo, črto, pokrajino, abstrakcijo, ali pa se
le podpišem. »Pribili« nas bodo na steno, v eno sliko, kjer
bomo »viseli« drug ob drugem, nad drugim, med
drugimi. Tokrat bomo najprej videli celotno podobo in
šele potem svojo sliko. Verjetno se ne bo nihče jezil, ker
njegova slika ni v sredini, ob strani ali kjerkoli drugje. Slike
bodo tako različne kot so naši pristopi, naši značaji, naši
pogledi - slika pa bo ena sama in bo skupno naša.
Ko prihajamo na današnjo razstavo, najprej pogledamo,
kje visi naša slika: je po našem mnenju na primernem
mestu, je postavitev dobra, ali vsaj primerna?
Samostojna razstava je za razstavljavca razkošje brez
vseh teh pomislekov!
Želim povedati, da sem rad v »projektu format 30 x30«,
kjer se družim in delam v prijateljskem in ustvarjalnem
vzdušju, pogledam vsakomur odkrito v oči in če bom
povedal, kakšno neumno ali pikro, ne bo nobene
zamere.
Želim si, da bi se naše »balin krogle« v Savudriji še dolgo
prijateljsko kotalile in trkale druga ob drugo, naše ritke
brezskrbno namakale v morju, da bi nas tisti brezmejni
morski horizonti slikarsko navdihovali tako, da bi naše
slike v ljubljanskem kliničnem centru lepšale dneve
vsem, ki se tam zdravijo, in tistim, ki jih zdravijo.
Lepa hvala tudi prijaznemu osebju, ki z odlično kuho
združuje in razveseljuje nas slikarje. Bilo je tako lepo, da
bi se od sreče lahko kdo tudi zjokal!
Mag. Ivan Kolar, član Likovne skupine

