
GLASBENI NASTOP 
Vokalno-instrumentalna zasedba VAGABUND 

 
Splet okoliščin je združil poti treh zavzetih 
glasbenikov, ki slišijo na ime VAGABUND. Vsak 
izmed teh potepuhov igra svoj inštrument in poje 
ter občuduje a capella glasbo. Matej Slavec igra 
kontrabas, Jernej Kreže kitaro, Urška Strnad pa 
flavto. Izvajajo številne zvrsti vokalno-
instrumentalne glasbe, posebej radi pa imajo 
slovenske popevke, npr. Robežnikove, kot so Mala 
terasa, Orion in druge. Z zrelim glasbenim znanjem, 
mladostno svežino in vedrino prinašajo sonce in 
dobro voljo. 

 
IZ DRUŠTVENE DEJAVNOSTI 
 
Študentski pevski zbor COR je 17. maja 
praznoval 20-letnico obstoja in jo slavnostno 
praznoval v Antonovem domu na Viču. Pod 
vodstvom medicinke Nine Vičič so organizirali 
velik koncert, z zborovodkinjo Matejo 
Hrastevšek pa so pripravili živahen in jazzovsko 
obarvan program. Kot gost je na koncertu 
nastopila imenitna jazzovska vokalna skupina 
Jazzile, v kateri prepeva tudi COR-ova 
zborovodkinja.  
Kitarski orkester je pod umetniškim vodstvom 
medicinke Eve Podbregar svoje uspešno 
koncertno delo posnel na zgoščenko in tako 
ohranil zavzeto delo, ki povezuje okoli 20 
štuidentov medicine in dentalne medicine 
Medicinske fakultete UL. Organizacijsko jih 
uspešno vodi Vlasta Hadalin.  
COR-u in Kitarskemu orkestur  čestitamo! 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
Bo »Fotografije s potovanj« razstavljala  

Vesna van Midden,  
študentka 5. letnika splošne medicine 

 
V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 

Razstava z Likovne delavnice 
POT K SEBI, 

Mentorja Biserka Komac in Jano Milkovič 
 

V avli UKCL junija razstava 
ob svetovnem dnevu brez tobaka 

ZA SLOVENIJO BREZ TOBAKA! 
medijsko najuspešnejši protitobačni posterji  

v svetu 
 

Čez poletje razstava  
Vizije so 11: UKC - KAKO NAPREJ? 

Pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana  
 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV bo  
v torek, 5. septembra 2017, ob 16.30 

V Dolenčevi galeriji bo razstavljala  
ALENKA KLEMENČIČ, članica Likovne skupine  

Leon Koporc KUD-a KC in MF, 
v Taborjevi galeriji bo razstavljala  

KLARA ZAJEC, 
Javni zavod CIRIUS Kamnik 

 
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  
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 06. junija 2017, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 
 

V DOLENČEVI GALERIJI  
Razstavlja 

PAVLE ŠČURK, član LS Leon Koporc KUD-a 
 

Predstavila ga bo  
Polona Škodič, umetnostni kritik 

 
 

V TABORJEVI GALERIJI 

Razstava KOLIŠČARSKO POSODJE 
Društvo Fran Govekar Ig 

 
 

GLASBENI PROGRAM 
Vokalno-instrumentalna zasedba 

VAGABUND 
 
 
 
 

Prireditev vodi 
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. 



DOLENČEVA GALERIJA 
PAVLE ŠČURK, član LS Leon Koporc KUD-a 
OB 70-LETNICI 
 

Pavle Ščurk je rojen leta 1947 v Ljubljani. S 
slikarstvom se ukvarja 40 let. Je član Likovne 
skupine Leon Koporc Kulturno-umetniškega 
društva Kliničnega centra in Medicinske 
fakultete dr. Lojz Kraigher. Beleži 59 
samostojnih in preko 180 skupinskih razstav. 
 
Avtorja, ki se giblje v širokem okviru realizma in 
njegovih interoretativnih variacij, odlikuje 
sproščen in suveren pristop, živahno 
raziskovanje in nenehno potrjevanje osebnih 
slikarskih adutov: njegove vehementne, 
oblikotvorne, ekspresivne poteznosti in 
občutka za barve, za njihovo stopnjevanje in 
medsebojno součinkovanje. Je tudi avtor, ki 
primatno, realistično vizualno zasnovo motiva 
preoblikuje, zreducira na najpomembnejše, 
stilizira in celo avtorsko modificira v odločno 
abstraktni smeri. Brisati namreč zna balast 
odvečnega in poiskati bistveno. 
Tako že dolgo ni več eden izmed »kreativnih 
iskalcev«, ampak afirmiran slikar, s karakterjem 
in identiteto. Njegovo likovno ustvarjalnost 
občuduje ljubiteljska javnost in cenijo jo 
strokovni krogi, o čemer pričajo številne 
nagrade in priznanja. 

Anamarija Stibilj Šajn 
 

Kontakt: pavle.scurk@gmail.com 

TABORJEVA GALERIJA 
Razstava KOLIŠČARSKO POSODJE  
 
Društvo Fran Govekar Ig združuje več kulturno 
umetniških skupin. Društvo se posveča 
ohranjanju kulturne in arheološke zgodovine. V 
nekaterih projektih sodeluje več skupin društva. 
Društvo prireja Govekarjeve večere z otvoritvami 
likovnih razstav.  
Člani likovne skupine so predvsem ljubiteljski 
ustvarjalci, v svoji sredini imajo tudi diplomirano 
slikarko in študentko Likovne akademije. 
Ustvarjajo v različnih tehnikah. Precej članov je 
aktivnih v širšem prostoru, so prejemniki številnih 
priznanj na ex temporih ter likovnih razpisih. 
Posamezniki delujejo tudi v drugih likovnih 
društvih in razstavljajo po vsej Sloveniji. 
V letu, posvečenem pisatelju Franu Govekarju so 
ustvarili člani serijo portretov in ilustrirali literarne 
izseke. Skupina redno ustvarja na Koliščarskih 
dnevih.  
16 članov se je na  izkustvenih delavnicah pod 
mentorstvom Zdenke Vinšek poglabljalo v 
akvarelno tehniko. V letu 2016 je skupina ob 
mednarodno zaznamovanem strokovnem 
srečanju na Igu na temo  arheološke najdbe na 
Barju pod  prizmo Unesca pripravila razstavo z 
naslovom Koliščarsko posodje, ki jih razstavlja v 
Taborjevi galeriji.  
Slike z ozko začrtano temo odražajo  
obvladovanje tehnike in individualne pristope v 
potezah, barvni paleti, v odnosih med toplimi in 
hladnimi barvami od prefinjenih tonskih nizanj do 
barvnih prelivov po  določenih ploskvah  motiva.  

Razstavljajo: Jožica Serafin, Milan Šubic, Julijana 
Peršič, Anita Indihar Dimic, Marijana Rous Gojak, 
Marjana Dimec, Zmago Werbole, Marija Žagar, 
Ivanka Demšar, Marija Franinovič, Francka 
Železnikar, Milan Zgonc, Dani Baznik, Zdenka 
Vinšek, Miha Grmek in vodja skupine Mateja Jere 
Grmek. 

Zdenka Vinšek 
kontakt: 
Alenka Jeraj, predsednica DFG, info@dfg.si 
 
Društvo Fran Govekar bo predstavila Božena 
Števančec. 
Predstavitev bo popestrila gledališka skupina Pod 
odrom.  
O razstavi bo spregovorila Mateja Jere Grmek. 
 
 
 

Čas, preživet v miru, ki izvira iz ljubezni, 
je kot zajemanje studenčnice iz izvira življenja. 

Jože Urbanija 
 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
USTANOVITELJI IN 

 
 

 
 
 


