
GLASBENI NASTOP 
Vox medicorum je mešani komorni pevski zbor v katerega 
se prelevil nekdanji Medicinski octet, ki so ga  ustanovili 
nekdanji pevci Akademskega pevskega zbora Tone 
Tomšič, 3 zdravniki in 5 študentov medicine. V Vox 
medicorumu še vedno prepevata dva člana prve zasedbe 
okteta, nekdanji specializant interne medicine in nekdanji 
študent medicine. Medicinskemu oktetu je samo na 
svojem prvem nastopu uspelo zapeti v osem članski 
zasedbi, zato se je prehodno imenoval Medicinski oktet z 
napako. Tako je na srečanju oktetov v Šentjerneju nastopil 
kot sekstet, na nekem koncertu v Trstu pa celo kot kvintet. 
Nujno povečanje sestava je vodilo tudi v spremembo 
imena.  V 39 letih svojega delovanja je Vox medicorum  
predstavil svoj program na letnih koncertih,  na slovenskih 
in mednarodnih zdravniških strokovnih srečanjih, redno je 
nastopal v  UKC, na Univerzi, nekajkrat v Slovenski 
skupščini, nekdanjem Izvršnem svetu, v ljubljanski mestni 
hiši. Po osamosvojitvi Slovenije je na povabilo slovenske 
ambasade v Parizu pripravil celovečerni koncert na prvi 
proslavi slovenskega kulturnega praznika. Slovensko 
zborovsko pesem je ponesel še v več drugih evropskih 
držav. Letos junija bo imel dva koncerta na Norveškem, 
enega v »State hospital« v Oslu.  
    Vox medicorum se je dvakrat  uvrstil na državno 
tekmovanje pevskih zborov Naša pesem in tam prejel 
bronasto priznanje. Del svojega programa je ohranil na 
dveh zgoščenkah.  V 39 letih delovanja so ga vodili: 
zdravnik Matjaž Vrtovec, stomatologinja Judita Cvelbar, 
priznani dirigenti prof. Milivoj Šurbek, mag.Tomaž 
Faganel, Denis Robnik, od leta 2015 pa ga vodi glasbena 
pedagoginja in študentka ljubljanske akademije za glasbo 
Barbara Maurer, ki je ustanovila tudi tudi glasbeno šolo za 
triletne otroke.  
Spored: 
Ljudska iz Zilje, prir. Lojze Lebič:  Pesem od Zarje 
Anton Lajovic: Lan  (tekst Dragutin M Domjanič)  
Orlando di Lasso: Matona mia cara 
Alojz Srebotnjak: V krčmi 
Hrvaška ljudska, prir. Vinko Žganec: Vuprem oči 
Koroška ljudska, prir. Zdravko Švikaršič: Da b biwa liepa ura. 
Ljudska  iz  Istre, prir. Aldo Kumar: Dajte, dajte  

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
razstavlja Milan Malovrh 

V galeriji na Pulmološkem oddelku  
razstavlja Erika Železnik 

V galeriji Bolnice na Vrazovem trgu 1 
razstavljajo: Alenka Klemenčič, Biserka Komac, 

Jano Milkovič 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV bo 
v torek, 27 marca 2018, ob 16.30  

V Dolenčevi  in  Taborjevi galeriji bo razstavljala   
Andreja Peklaj, članica  KUD-a,  

 
 

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 
PREDSEDNIK: prim. dr. Matjaž Vrtovec, dr. med.; 

matjaz.vrtovec@kclj.si 
 

Človek bi moral vsak dan slišati vsaj kratko pesem, 
prebrati dobro poezijo, videti lepo sliko, 

in če bi bilo mogoče, 
povedati nekaj razumnih besed. 

                            Johann Wolfgang von Goethe 
 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI USTANOVITELJI in 
 

      
       

 
 

Kulturno-umetniško društvo 
Kliničnega centra in Medicinske fakultete 

dr. Lojz Kraigher  
 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 6. marca 2018, ob 16.30 
v razstavišču 

UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 
CENTRA LJUBLJANA 

 
 

V DOLENČEVI GALERIJI  
Razstavlja skupina članov KUD-a 

Free-Art 
 

V TABORJEVI GALERIJI   
Razstavlja 

SONJA ZORKO SNOJ 
 

Obe likovni razstavi bo povzela gospa 
Slavica Bučan 

 
GLASBENI PROGRAM 

Mešani komorni pevski zbor 

Vox medicorum 
Vodja: Barbara Maurer. 

 
Koncertni del programa bo povzel 

Matjaž Vrtovec 

mailto:matjaz.vrtovec@kclj.si


DOLENČEVA GALERIJA:  razstavlja skupina   Free-Art 
 
          Danes se nam s svojimi deli predstavlja likovna skupina 
Free-Art, ki jo sestavlja trinajst članov. Tokrat  jih razstavlja 
enajst. Člani skupine so se prvič  združili na skupinski razstavi 
leta 2015, ko jih je povabil Muzej iz Šenčurja, naj v času 
vsakoletnega  »Mednarodnega simpozija keramike V-oglje« z 
razstavo svojih del popestrijo prireditve, ki se tam vrstijo v 
tem času. Vsi so člani KUD-a KC in MF in so mnenja, da jih 
umetnost lahko le združuje, in ne ločuje. Vsak od njih na svoj 
specifičen način pristopa k likovni izpovedi svojega notranjega 
sveta. Ker so različni in v tem svobodni, so si nadeli 
pomenljivo ime Free-art – svobodna umetnost, umetnost 
brez meja. Kot skupina ustvarjalcev  Free-art so večkrat  
razstavljali tudi  v različnih galerijah v Ljubljani. 
      Njihove tehnike likovnega izražanja so različne. Med njimi 
so akvarelisti, fotografinja, dva keramika, ki tokrat žal ne 
sodelujeta, nekaj avtorjev, ki se izražajo predvsem v akrilu, 
uporabljajo pa tudi druge tehnike. Radi se družijo, se 
podpirajo, posvetujejo in spoštujejo drug drugega v svobodi 
izražanja. Umetnost lahko združuje na videz nezdružljivo,  
zlasti, če umetnik ustvarja s srcem, če je iskren. Želijo si, da 
tudi obiskovalci razstave to začutijo iz razstavljenih del, ki jih 
nagovarjajo, bodisi z realistično zgodbo, bodisi z abstraktnim 
nagovorom na simbolni ravni. 
      Vsi, ki danes razstavljajo, so zagotovo iskreni iskalci svojih 
notranjih vzvodov, iskalci svojega likovnega izraza. Vsak od 
njih ima svoj prepoznaven »rokopis«, tudi ko gre za 
fotografijo ali glino. 
      Trije akvarelisti, Zdenka Vinšek, Jasminka Dišid in Roman 
Planko – ista tehnika pa tako drugačen izraz in vsi trije so 
virtuozi s svojim slikarskim orodjem. Zdenka z nežno, 
premišljeno potezo in nežnimi barvami pričara na papir 
dogajanja v urbanem okolju, zanima jo človek in kulturni 
dogodki v katere je vpet kot poustvarjalec umetnosti. Jasmika 
Dišid ne more skriti, da je po poklicu arhitektka. Ljubi strehe, 
male ulice, skrite urbane kotičke, meglice in z njej lastno 
barvno lestvico in z natančno risbo mojstrsko oblikuje vzdušje 
trenutka v življenju nekega mesta. Roman Planko je izredno 
plodovit in delaven slikar, ki je najbolj srečen, če ima dovolj 
papirja in vode, prave pigmente in »superčopič«, da lahko 
vehementno zliva barve in ustvarja čudežne pokrajine 

nekatere iz resničnega okolja, nekatere iz njegovega 
duhovnega sveta. Vse so osupljive.  
     Mešane tehnike se je lotil Jano Milkovič. Zelo premišljeno 
in natančno pristopa k skladnji, se (še vedno) rad igra, 
raziskuje materiale in učinke teh igric, iz katerih nastanejo 
njegove umetnine - akvarelne »trganke«, med realnim in 
abstraktnim. Mojstrica fotografije Andreja Peklaj  nas 
navdušuje s svojimi meditacijami z gozdom in vsem, kar se v 
njem dogaja. Na svoj poetičen način opazovanja narave skozi 
objektiv fotoaparata nam da misliti, da verjame v škrate in 
vile in druga bitja, ki čarobno obarvajo vse, kar se najde v 
gozdu samo zato, da Andreja to ovekoveči.  
      Njene fotografije nas na razstavi že napotijo v abstrakcije, 
ki so jih na platnih v akrilni tehniki ustvarili slikarji:  Alenka 
Klemenčič, sproščena v zamahu roke in čopiča nanaša in 
oblikuje samosvoje barvne nanose, ki jih »kontaminira« z 
znaki in abstraktnimi »zapisi« iz svoje podzavesti.  Erika 
Železnik, se tokrat sprašuje o “Življenju”. Modra barva 
simbolizira morje, vir življenja. V njem je življenje nastalo,  a 
ga  današnja civilna družba tudi brezglavo uničuje. Nič ni 
samoumevno. Ohranjati zdravo osnovno celico lastnega 
»Gnezda« je mikro napotek za makro vedenje civilizacije. 
Znotraj modre oranžni alarmi, malo zelene – za srčnost in 
“Mir”. Domišljeno komponira hladne in tople barvne ploskve 
in detajle ter črto za naracijo. Karel Hruza preudarno gradi 
kompozicijo likovnih elementov, uporablja močne barve in 
kontraste za svoj prepričljiv likovni izraz . Njegov tokratni 
navdih je pokrajina ali fragmenti iz nje. Biserka Komac 
razstavlja slike iz ciklusa Transcendenca, ki kot bistvena 
značilnost duhovne inteligence pomaga človeku izviti se iz 
vsakovrstnih mrež trde in brezdušne vsakdanjosti. Z akrili na 
platnu sodelujeta tudi Saška Boljkovac, ki s suverenim 
zamahom čopiča poustvari  vzdušje na dišečem polju sivke, s 
katero je obkrožena na svojem domu  in Judita Mandelc 
Kunčič z realističnim, študijskim pristopom slika (ob)morske 
krajine in detajl s stare zapuščene hiše.   
Tako je zaključen krog popotovanja po tej razstavi, od 
realističnih akvarelov, skozi abstraktne nagovore, do realizma 
v akrilni tehniki. 
 Skupina Free-Art  se zahvaljuje vsem obiskovalcem v upanju, 
da  jih  bodo njihove slike nagovorile  in se jih dotaknile. 
                                            
                                              
                                                                                                          Biserka Komac  

Razstavljajo: Boljkovac Saša, Dišid Jasminka, Hruza Karel, 
Klemenčič Alenka, Komac Biserka, Mandelc Kunčič Judita, 
Milkovič Jano, Peklaj Andreja, Planko Roman, Vinšek Zdenka,  
Železnik Erika 
 

TABORJEVA GALERIJA : razstavlja  Sonja Snoj Zorko  

»Odprimo okna – prisluhnimo pomladi« 
 
Sonja Snoj se je rodila 30. avgusta 1965 v Argentini. Osnovno 
šolo in gimnazijo je obiskovala v predmestju Buenos Airesa. 
Študirala je v Asociación Biblioteca de Mujeres v Buenos 
Airesu, kjer je zelo uspešno diplomirala kot arhitektka za 
notranjo opremo. Vse življenje jo veseli risanje. Med študijem 
se je seznanila z veliko paleto tehnik risanja, z namenom, da 
bi svoje ideje in načrte pokazala na papirju. Od takrat so 
čopiči, akvarele, tempere, akrilne barve, tuš, laki in papir, 
postali njeni zvesti spremljevalci.  
       Svoj poklic je razvila v biroju arhitektke Ane Azzano pri 
opremljanju prestižnih stanovanj v Buenos Airesu. 
Soustvarjala je tudi na številnih razstavah Casa FOA.   
      Svoje znanje je delila v ustvarjalnih delavnicah tako z 
mlajšimi, kot z odraslimi. Sodelovala je tudi v slovenskih 
ustanovah v Buenos Airesu pri poučevanju in pripravah scen 
raznih otroških gledaliških predstav.    
    Sčasoma je razvila svoj minimalistični stil in, pred dobrim 
desetletjem, začela risati unikatne voščilnice. Najprej je razvila 
duhovne vsebine na kaj se je širila in pristala na mini slikicah 
ptic. V vsem delu je bila prisotna komunikacija, klic po stiku. 
Opaziti je bilo skrito sporočilo. Dragoceni so ji medosebni 
odnosi. Pozorno spremlja kar se dogaja v družbi in opaža, da 
si premalo časa vzamemo, da bi si duševno obogatili življenje. 
Trudi se širiti dobro voljo, posveča več časa ljudem, prizadeva 
si jim popestriti vsak dan. 
      Pred petimi leti je njeno pozornost pritegnil svet kril in se 
je osredotočila na realistično risanje ptic. Izbrala je ptice, ki 
bivajo na Slovenskem,  z željo, da bi ozaveščala ljudi o 
neprecenljivem zakladu, ki ga nam podarja naša domovina. 
Ob tem je po naročilu ustvarila zbirko ptic, ki bivajo v Avstraliji 
in izdeluje zbirko ptic, ki bivajo v Argentini.   
   Leta 2002 se je s svojo družino preselila v Slovenijo, kjer 
razvija svoj ustvarjalni talent. 
 
                                                              Kontakt::sonja.zorkosnoj@gmail.com 


