
KULTURNI PROGRAM 
MALGAŠKI PEVCI iz Tržiča 
Vodja Marko Petrovič 
 

Jeseni leta 2015 je vokalno-inštrumentalna skupina 
Šambača s pesmimi v malgaščini presenetila 
misijonarja Pedra Opeko ob njegovem obisku v 
Sloveniji. Skupina se je v nekaj mesecih naučila ducat 
mašnih pesmi z Madagaskarja in tako pela celotno 
mašo, ki jo je Pedro Opeka daroval v Šentvidu pri 
Ljubljani. Potem so se začela vrstiti povabila različnih 
župnij v Sloveniji, na avstrijskem Koroškem in tudi na 
Tržaškem. V letu in pol je skupina, ki jo sestavljajo 
mladi in manj mladi iz Slovenije, Haitija, in Argentine 
do sedaj pela pri 23 mašah. Pevke in pevce 
spremljajo harmonika, kitare in bobni. Malgaška 
beseda šambača pomeni vesel, srečen, blažen in se 
večkrat pojavi v pesmih in zaznamuje slog malgaških 
in drugih pesmi, ki jih izvajajo. 
 
Stik: petrovicmarko@yahoo.co.uk 
 

 
 
Misel:  
Človeka dela velikega ljubezen in dobrota, ki jo nosi v 
srcu (ne moč in oblast), po ljubezni postajamo luč in 
priča za ta svet.  
Zato se tudi sam učim življenja in vere predvsem od 
preizkušanih, trpečih bratov in sester, ki kljub križu 
ohranjajo ljubezen, vero in upanje. 
 

Daniel Golavšek 
 
Stik: bolniska.zupnija@rkc.si 
 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 

Humanitarno medicinska odprava  
Matanga 2016, UTRINKI Z ODPRAVE 

 
V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 

razstavlja svoje slike 
ZDENKA VINŠEK, 

članica Likovne skupine Leon Koporc  
KUD-a KC in MF 

 
V avli UKCL razstavlja 

SONJA ZORKO SNOJ, Ptice Slovenije 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV 
V torek 9. maja 2017 ob 16.30 

bo že 20 let zapored prireditev pripravilo 
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih 

tehnikov 
(DMSBZT) 

V Taborjevi galeriji razstavljajo klekljarice društva 
 
 

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  

 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
Ustanovitelji KUD-a 

In  

               
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher 

 
vabi na 

 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
Z VELIKONOČNIM KONCERTOM 

 

v torek, 11. aprila 2017, ob 16.30 
v razstavišču UKCL 

 
 

V DOLENČEVI GALERIJI 
razstavlja JOŽE BARTOLJ 

 

Predstavila ga bo  
ANAMARIJA STIBILJ ŠAJN, 

umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka 

 

V TABORJEVI GALERIJI 
Vizije so 11: UKC - KAKO NAPREJ? 

Pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana 
 

VELIKONOČNI KONCERT 
BODO ZAPELI  

MALGAŠKI PEVCI IZ TRŽIČA 
 

Velikonočno voščilo prinaša  

DANIEL GOLAVŠEK, bolnišnični župnik 
 
 

Prireditev vodi  
prof. dr. ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC, dr. med. 

mailto:petrovicmarko@yahoo.co.uk


DOLENČEVA GALERIJA 
JOŽE BARTOLJ. KENOTAFI 
 
Jože Bartolj je s svojimi najnovejšimi deli, stopil pred 
jasno zastavljen koncept. Leto, v katerem se je 
poslovilo veliko njemu znanih in poznanih ljudi, s 
katerimi je bil neposredno ali posredno v stiku, ga je 
pripeljalo do odločitve, da se jim pokloni na slikarski 
način. Tako je jeseni začel nastajati niz kenotafov (gr., 
kenos – prazen, tafos – grob), torej simboličnih 
spomenikov umrlim. Postavil jih je izbrancem, ki so 
mu bili dragi, s katerimi je bil sorodstveno, 
prijateljsko ali službeno povezan, kot tudi tistim, ki so 
se ga dotaknili s svojim delom. Skratka, to so ljudje iz 
njegovih osebnih zgodb. 
Naslikal jih je s portretno natančnostjo, z jasno 
izrisano fiziognomijo ter jim dal tudi poteze avtorske 
prepoznavnosti in svežine, ki se mestoma kažejo v 
odločnih barvnih akcentih, ki sooblikujejo umirjeno 
slikarsko tkivo. Z določenimi poudarjenimi risarskimi 
in slikarskimi detajli je čustveno razgibal obraze, jih 
oživel z zgovornimi pogledi in dosegel za 
posameznika značilen izraz in držo. 
Portreti so najpogosteje doprsni, predstavljeni 
frontalno, v rahlem zasuku ali profilu. Avtor jim 
posveča vso svojo ustvarjalno pozornost, ozadje pa 
obravnava lateralno, v obliki sproščenih barvnih 
intervencij, ki med figuro in slikovno ploskvijo 
vzpostavijo delček intimnega, vsebinsko povsem 
nedorečenega portretirančevega ambienta. 
Za marsikoga so Bartoljevi portretni izbranci le 
mimobežniki v tempu današnjega življenja in zato 
avtor od gledalca ne pričakuje natančne 
identifikacije. Moč njihovega nagovora je namreč v 
živosti obraza in izraza, v pomenljivosti pogleda, v 

značilnosti geste, v specifiki prikaza pojavnosti. To so 
njihovi aduti komunikacije. 
Slikar je portretne podobe, za katere pravi, da njihov 
proces ustvarjanja še ni zaključen, umestil na stare 
lesene deske. Te so že dlje časa prepoznaven nosilec 
njegovega slikarskega zapisa. So »tabla«, ki s 
svojstvenim in bogatim površinskim dogajanjem, s 
teksturo in žilavostjo, s patino časa, s prvinsko 
slikovitostjo in lepoto, ki pripada umetnosti narave, 
poseduje ne le specifično organsko pojavnost, ampak 
tudi simbolno pomenljivost. 
Tokrat že sama oblika asociira na spominsko 
obeležje. S tem je avtor tako s samim slikarskim 
zapisom kot s formo nosilca polnomočno dosegel 
namen svojih ustvarjalnih dejanj. Na njemu lasten 
slikarski način je izbrane ljudi oživel, se jim poklonil in 
jih umestil tudi v naš spomin. 
Z lesenimi deskami je na simbolni ravni začrtal pot 
življenja, vertikalo, ki vodi od rojstva do smrti, od 
zemlje do neba. Forma slikovnega prizorišča in 
vsebina naslikanega se podpirata in prehajata eno v 
drugo ter prinašata globlje osmišljeno sporočilo.  
Čeprav so portreti reprezentativni, pa avtor razmišlja 
o nadaljevanju dela v polju slike, kot tudi o njihovi 
ambientalno zasnovani predstavitvi. 
Življenje je potovanje in tudi likovno ustvarjanje je 
pot, ki avtorja kliče k novim in novim izzivom. 
Odgovori nanje z likovno-vizualno, vsebinsko in 
miselno kulturo bogatijo naše življenje, tokratni 
Bartoljevi kenotafi pa v spomin prikličejo njegove, 
lahko pa preko njih tudi nam drage ljudi. 
 

Anamarija Stibilj Šajn 

Stik: Jože Bartolj, joze.bartolj@ognjisce.si 

 
 

TABORJEVA GALERIJA 
Razstava Vizije so 11: UKC - KAKO NAPREJ?  
Pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana 
 
Z razstavo Vizije so 11: UKC – KAKO NAPREJ? in 
spremljajocǐmi dogodki želi Društvo arhitektov 
Ljubljane prikazati prvotno zasnovo 
bolnišnicňega obmocǰa in glavne stavbe 
Univerzitetnega klinicňega centra DTS, ki ju je 
zasnoval arhitekt akad. prof. dr. Stanko Kristl, ter 
njun razvoj do današnjih dni, pa tudi projekcije 
njune nadgradnje v prihodnje. Kljucňe dileme, na 
katere želimo opozoriti organizatorji razstave, 
so: Ali je obmocǰe dovolj veliko za predvideno 
dograditev klinik? Kje so meje širitve UKC? Kaj je 
ostalo od prvotne arhitektove zamisli? In 
nenazadnje, ali je ta lokacija še vedno primerna 
za širjenje kompleksa bolnišnic?  
Nadaljnji razvoj Univerzitetnega klinicňega 
centra v Ljubljani (UKC) ima na obstojecǐ lokaciji 
vse možnosti kakovostnega razvoja in 
vkljucěvanja v mesti utrip.  
Vkljucěnost obmocǰa zdravstvene dejavnosti v 
širše mestno središcě, kot je bilo zamišljeno s 
prvotno zasnovo, je kljucěn terapevtski dejavnik 
pri zdravljenju, še posebej, cě je prostor tudi 
kakovostno oblikovan.  
Razstava je bila prvič predstavljena v galeriji 
Kresija v mesecu decembru 2016, kasneje v avli 
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, 
sedaj pa prihaja še v glavno stavbo 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. 
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