
GLASBENI NASTOP 

Kulturno društvo Godba ljubljanskih 
veteranov 
Pred trinajstimi leti je Ljubljana dobila nov pihalni 
orkester Godbo ljubljanskih veteranov, ki je 
najstarejša po »mladosti« svojih članov, saj šteje 
preko 3000 let. Mesto Ljubljana in vsi ljubljanski 
orkestri so z novim seniorskim orkestrom pridobili 
priliko za dodatno druženje, muziciranje in 
nastopanje v tretjem življenjskem obdobju. 
Godbeniki so najbolj ponosni na vsakoletne 
celovečerne koncerte v Slovenski filharmoniji. Letos 
bo ta dogodek 12. novembra ob 18. uri. Orkester je 
gostoval v Italiji v Števerjanu, Bazovici, Gropadi, na 
Hrvaškem v Novem Vinodolskem, Puli in že dvakrat 
na srečanju pihalnih orkestrov MID EUROPE v 
Schladmingu. V orkestru uspešno deluje komorna 
skupina Kvartet klarinetov, ki je že bila gost v UKC. 
Kulturnemu društvu Godba ljubljanskih veteranov 
je Ministrstvo za kulturo podelilo status društva v 
javnem interesu na področju kulture. Ocenilo je, da 
društvo izkazuje pomembnejše dosežke svojega 
delovanja s koncerti, z udeležbo na domačih in 
mednarodnih festivalih in s prispevkom k 
medkulturnemu dialogu. Umetniški vodja in 
dirigent je od leta 2013 Viktor Kresnik, njegov 
predsednik pa od rojstva godbe do danes prof. 
Milan Pavliha 

Milan Pavliha: milan_pavliha1@t-2.net 
 

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  

 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
bo fotografije s potovanj razstavljala  

Ajda Zelič,  
študentka 6. letnika splošne medicine 

 
 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
Razstavlja Janez Podnar,  

Hodil po zemlji sem naši ... 
 
 

V avli UKCL razstave 
PROJEKT V ODSEVU 

Obrazi droge: Poglej me zdaj. 
Pripravilo DŠMS, SloMSIC 

 

Vizije so 11: UKC – KAKO NAPREJ? 
Pripravilo Društvo arhitektov Ljubljana 

 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV bo  
v torek, 7. novembra 2017, ob 16.30 
V Dolenčevi galeriji bosta razstavljala  

JOŽE KOVAČIČ in JANEZ KOVAČIČ, akademski 
slikar, člana Likovne skupine Leon Koporc KUD-a 

KC in MF, 
v Taborjevi galeriji bo razstavljala  

STAŠA KOŠAK BLUMER 
Glasbeni nastop vokalna skupina BeJazzy  

 
 

-------------- 
 
 

Prijaznost v besedah ustvarja zaupanje.  
Prijaznost misli ustvarja globino. 

Prijaznost pri darovanju ustvarja ljubezen. 
    (Lao Tse) 

 
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 10. oktobra 2017, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 
 

v DOLENČEVI in v TABORJEVI GALERIJI 
razstavljajo 

člani Likovne skupine Leon Koporc KUD-a 
svoja dela, ustvarjena na Likovni koloniji 

in simpoziju v Savudriji 
 
 
 

GLASBENI PROGRAM 
Godba Ljubljanskih veteranov 

 
 
 
 

Zdenka Vinšek, 
vodja Taborjeve galerije, 

bo predstavila razstavljavce  
in povezovala prireditev 

 

mailto:milan_pavliha1@t-2.net


DOLENČEVA IN TABORJEVA GALERIJA 
ČLANI LIKOVNE SKUPINE LEON KOPORC 
KUD-A KC in MF dr. Lojz Kraigher 
 
Likovna kolonija in simpozij Savudrija 2017 
 
Kot vsako leto septembra smo se tudi letos člani 
Likovne skupine Leon Koporc KUD-a KC in MF dr. 
Lojz Kraigher srečali na slikarskem druženju v 
Savudriji. Prve dni se je dogajala likovna kolonija, na 
kateri je vsak naslikal eno sliko po lastnem navdihu. 
Nastale so krajine v tehnikah akrila in akvarela, 
podobe oljk in nekaj bolj abstraktnih podob.  
Naslednje dni se je srečanje nadaljevalo s 
simpozijem na temo »MINIMALIZEM V 
SLIKARSTVU«. Za to temo smo se odločili zato, ker o 
abstraktnem slikarstvu, katerega veja je tudi 
minimalizem, ki se je dogajal v Ameriki v 60. in 70. 
letih prejšnjega stoletja, ne vemo veliko. Kot 
skupina se želimo stalno izobraževati in nova znanja 
tudi praktično preizkusiti. Da čim več izvemo o 
bistvu minimalizma, smo povabili kot mentorico 
simpozija akademsko slikarko, magistro Mileno 
Kafol, ki nam je teoretično in praktično približala to 
vejo umetnosti. Kljub temu, da je bistvo 
minimalizma  »le« v geometrijskih oblikah in 
barvnih kompozicijah teh oblik, smo v praksi 
ugotovili, da naslikati minimalistični »objekt« ni 
tako lahka naloga, kot se zdi na prvi pogled. Kajti, 
treba je zanikati svojo čustveno plat, kar pa občutljiv 
slikar težko stori. Naučili smo se veliko, čisto 
podrediti se minimalizmu pa nismo hoteli. Uživali 
smo ob novem razmišljanju in ustvarjanju tega, kar 
še nikoli nismo delali, nastale slike so še vedno v 
minimalistični »maniri«, vendar smo si dovolili tudi 
osebni dotik. Zato smo izdelke simpozija naslovili 

kar »Novi minimalizem«.  Doživeli smo točno to, kar 
tule citiram - /odstavek iz Pojmovnika slovenske 
umetnosti 1945 – 2005/    
 
» Interakcija med gledalcem in objektom ter 
sugestivna prisotnost objekta sta odločilna 
dejavnika doživljanja nove umetnine. Enostavnost 
ni preprosta komponenta, saj se človeška 
prisotnost vključuje na najvišji stopnji – prostor 
dela, ki si ga ogledujemo, je hkrati prostor, v 
katerem se nahajamo…« 
 
»To, kar vidiš, je to, kar vidiš, je rekel Frank Stella in 
s temi besedami pokazal na bistvo minimalizma. Ta 
težnja, ki se je bolj uveljavila v kiparstvu kot 
slikarstvu, v 60. in 70. letih ni opredeljevala 
posebnega načina umetniškega izražanja. Prej bi 
lahko rekli, da je označevala upor proti ameriški 
obsedenosti z evropsko umetnostno tradicijo in 
uvajala spremenjen odnos do kompozicije, ki naj 
obravnava celoto, kot da ji posamični del ni 
podrejen, pač pa sta del in celota medsebojno 
zamenljiva …….….Težnje k redukciji so se v Sloveniji 
in na Hrvaškem uveljavile približno sočasno, v času 
med 60. in 80. leti preteklega stoletja. Umetniki so si 
prizadevali razkriti strukturo in sestavne elemente 
umetniškega dela, želeli so se dokopati do tiste 
globine, v katero se je bil skril davno izgubljeni 
logos, najgloblji notranji zakon. Ta ima obliko, in 
ta je geometrijska. Uveljavile so se teze, da se je v 
povojnih družbah ideja geometrije pojavila kot 
novi mit stabilnosti in učinkovitosti……. 
Približno sočasno sta se v Sloveniji oblikovali dve 
skupini, ki ju povezujemo z minimalizmom, 
NEOKONSTRUKTIVISTI in OHO……..« (konec citata) 
 

Udeleženci kolonije in simpozija: Biserka Komac, 
Erika Železnik, Draga Soklič, Ljubo Soklič, Jure 
Godec, Ljudmila Pačnik, Tone Pačnik, Saša 
Boljkovac, Višnja Grubišić, Karel Hruza, Zdravko 
Dolinšek, Roman Planko, Marija Strnad, Danica 
Lešnjak, Judita Mandelc Kunčič, Zorka Svatina 
Ciman, Emilija Erbežnik, Mira Uršič, Alenka 
Klemenčič, Sava Rant Hafner, Zdenka Vinšek, Jano 
Milkovič, Pavle Ščurk, Marjan Miklavec, Edi Sever, 
Blaža Fečur, Janez Kovačič, Jože Kovačič, Ivanka 
Kraševec Prešern, Žan Prešern, Vojko Gašperut, 
Magda Strle, Bogdan Breznik, Ivan Kolar, Petar 
Lazarević in gostja Milena Kafol. 
Vse slike, naslikane na koloniji in simpoziju, 
poklanjamo klinikam Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana. 
            Biserka Komac, univ. dipl. graf. oblik. (ALUO) 

 
 
 

 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
USTANOVITELJI IN 

 
 

 


