
GLASBENI NASTOP 
 
Kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov 
(GLV) je njen nov komorni sestav. Leta 2012 poleti 
so kot poklon Milanovi (član kvarteta in predsednik 
Godbe) soprogi zaigrali za 50 let skupnega življenja 
prijatelji – klarinetisti, skupaj z njim, na domači trati. 
Na Milanovo pobudo je kvartet 14. septembra 2013 
imel svoj krstni nastop planinkam in planincem na 
Govejku. Tega leta je nastopil še v knjižnici Bežigrad 
s skladbami iz klasičnega repertoarja pa tudi 
zabavnejšega žanra ter v Plečnikovi cerkvi  sv. 
Frančiška v Šiški. Na sporedu so bile skladbe W. A. 
Mozarta, G. F. Händla, E. Schmidta, N. C. Bochsa in 
J. Gruberja. Navzoče poslušalce, zlasti glasbenike je 
presenetil nenavadno lep, poseben zvok klarinetov. 
V tej cerkvi je kvartet 26. decembra 2016 nastopil 
že četrtič na tradicionalnem božičnem koncertu. 
Kvartet klarinetov GLV je postal prepoznavna 
komorna skupina v Ljubljani. Koncertna bera leta 
2016 je bogata. Imeli so sedem koncertov: dva v 
KULTU 3000, v Univerzitetnem kliničnem centru, v 
cerkvi sv. Antona Padovanskega na Viču, v Centru 
starejših na Zbiljah, v Mestnem muzeju za 
udeležence Evropskega združenja EURAG in v 
cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani. 20. novembra so 
nastopili z dvema skladbama na letnem koncertu 
Godbe ljubljanskih veteranov v Slovenski 
filharmoniji. Leta 2015 so gostovali na 
Solnograškem v Wagrainu z velikonočnim 
koncertom in v Trstu v okviru Tedna ljubiteljskew 
kulture. Člani kvarteta klarinetov so:  
Zvone Richter (1. klarinet), Milan Pavliha (2. 
klarinet), Marko Lednik (3. klarinet), Jože Kregar 
(bas klarinet). 

Milan Pavliha 

 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
Bo razstavljala VERONIKA POPOTNIG, studentka medicine,  

svoje ročno izdelane voščilnice. 
 
 
 

V avli UKCL razstava 
Prof. dr. ZVONKE ZUPANIČ SLAVEC. dr. med. 

IZ SLOVENSKE MEDICINSKE TRADICIJE 
 
 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV bo PREŠERNOVA 
v torek, 7. februarja 2017, ob 16.30 

V Dolenčevi galeriji bo razstavljala JASMINKA ĆIŠIĆ, 
članica Likovne skupine Leon Koporc KUD-a KC in MF, 

v Taborjevi galeriji bo razstavljala  
mag. MARIJA FLEGAR, akad. slikarka 

 
 
 

Organizator 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA 
CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE dr. Lojz 
Kraigher, Zaloška 7a, 1000 Ljubljana, 041 413 716 
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 
 
 

 

Sanjal sem in videl, da je življenje radost;  

vstal sem in videl, da je življenje služenje;  

služil sem in videl, da je v služenju radost.  
(Indijska pesem) 

 

 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 10. januarja 2017, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 
 

V DOLENČEVI GALERIJI  
Razstavlja 

FRANC GOLOB, akademski slikar 
 

Predstavila ga bo predsednica KUD-a 
 
 
 

V TABORJEVI GALERIJI 
Predstavitev monografije MOŠČANSKA KRONIKA 

JOŽE KREGAR 
 
 
 

GLASBENI PROGRAM 
KVARTET KLARINETOV 

Vodja Milan Pavliha 
 
 
 
 

Prireditev vodi predsednica KUD-a 
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. 

mailto:zvonka.slavec@gmail.com


DOLENČEVA GALERIJA 
FRANC GOLOB, akademski slikar 
 
Akademski slikar Franc Golob se je rodil v Celju leta 
1941. Svojo likovno pot je začel v Risalnici 
akademskega slikarja Avgusta Lovrenčiča, ki je bila 
v Grofovski kapeli srednjeveškega Hospica.  
Prvo samostojno razstavo je imel leta 1960 v 
salonu Narodnega doma v Celju. Na nadalnji razvoj 
je imel največ vpliva akademski slikar  Marko 
Šušteršič, profesor na Šoli za oblikovanje v 
Ljubljani. 
Študij na Akademiji za likovno umetnost je takrat 
bil razpotnica med tradicionalnim nazorsko – 
narativnim slikarskim mišljenjem in vse bolj 
modernističnimi likovnimi tendencami. Temu se 
tudi Franc Golob ni izognil, kar kaže naslov 
diplomske naloge iz leta 1970: »Izložbeno okno kot 
likovni prostor«. 
V sedemdesetih letih se je Golob ukvarjal z 
grafičnim oblikovanjem in fotografijo, 
najpomembnejša dela pa so s področja 
multimedije. Tudi osemdeseta leta so bolj 
posvečena grafičnemu oblikovanju  kot slikarstvu v 
klasičnem pomenu. Sam to obdobje označuje kot 
'čas nedeljskega slikanja'. Pomembnejši premik 
naredi po letu 1986 s ciklusom 'Tminskih 
akvarelov' in serijo grafičnih listov. 
Devetdeseta leta so bila posvečena profesuri na 
Pedagoški gimnaziji v Tolminu, kasneje še 
Gimnaziji v Novi Gorici, kjer ustanovi Umetniško 
gimnazijo. 
Raznolikost – pestrost likovnih raziskovanj pride 
dokončno do izraza v najbolj plodnem obdobju 
likovnega ustvarjanja, med leti 2000 in 2010. V 

Tolminskem muzeju se predstavi z obsežnim 
ciklusom digitalnih grafik 'Simulakris'.  
Življenski jubilej je zaokrožil s pregledno razstavo 
'Inventura'; v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu je 
predstavil svoje stvaritve od leta 1956 do 2000, v 
galeriji Sodobne umetnosti v Celju pa slike in 
instalacije iz obdobja 2000 do 2010. Doslej je imel 
57 samostojnih razstav. 
Na pričujoči razstavi se Franc Golob predstavlja s 
krajinskimi slikami iz daljšega časovnega razdobja, 
nastalih na številnih slikarskih srečanjih po Sloveniji 
in tujini. Kot slikar je človek impulza, trenutnega 
razpoloženja, vehementne poteze in polne 
barvitosti. V njegovih slikah je čutiti, da črpa iz 
narave, ki pa jo preoblikuje v kompozicijske 
pripovedi o Barvi, Svetlobi in Gibanju.  
Še vedno pa drži poved likovnega kritika dr. Ivana 
Sedeja: …«Franc Golob ima rad izzive, ki jih ponuja 
vožnja med Scilo in Caribdo«… 
 

goloborama@gmail.com 

 
 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 

 
 

 
 
 

 
 

TABORJEVA GALERIJA 
Monografija MOŠČANSKA KRONIKA 
Pričujoča razstava slikovnega gradiva iz starih Most 
je nastala ob izidu monografije Moščanska kronika, 
obširen vpogled v zgodovino kraja in župnije, knjige 
na 700 straneh z bogatim slikovnim gradivom (800 
slik), ki je izšla pri založbi Didakta in jo je izdala 
Župnija Ljubljana - Moste. 
Avtor razstave, glavni urednik Kronike in njen 
večinski avtor je Jože Kregar (1970), akad. glasbenik 
klarinetist. Jože Kregar že dvajset let poučuje 
klarinet na Glasbeni šoli Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana, vodi različne komorne skupine in 
dva pihalna orkestra. Ob tem sodeluje tudi z več 
drugimi glasbenimi skupinami. Tudi sicer je 
prejemnik več glasbenih nagrad in priznanj, kot član 
ali solist pa je sodeloval tudi z mnogimi domačimi in 
tujimi orkestri. 
Zadnjih deset let se v svojem prostem času aktivno 
ukvarja s krajevno zgodovino in rodoslovjem, 
rezultat tega pa je izid omenjene monografije. 
Sama Kronika je sestavljena tako, da bralca v enaki 
meri seznani z zgodovino Most, kakor tudi z 
zgodovino delovanja moščanske župnije. V 
krajevnem delu je obširno prikazano kulturno in 
politično življenje v Mostah, ki so že pred pa tudi po 
2. svet. vojni obstajale kot samostojna občina.  
Delo je zasnovano z željo, da bi v Moščanih pa tudi 
vseh drugih ljudeh, ki jih zanima naša zgodba, 
vzbudili zanimanje za skupno zgodovino in okrepili 
zavest o krajevni identiteti. Hkrati je prisotna tudi 
želja, da bi področje zgodovine za našo skupnost 
tudi na ta način postalo prostor srečevanj in 
povezovanja. 
 

Kregar.joze@gmail.com 
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