
DOGODKI V SEPTEMBRU 
 

V Galeriji Antona Dolenca UKC   
Emilija Erbežnik: razstava slik 

članica Likovne skupine Leon Koporc 
V Galeriji Ludvika Taborja 

Metka Žerovnik 
razstava ČRKE V PROSTORU  

V Galeriji na Nevrološki kliniki: 
mag. Karmen Bajec  

Razstava slik: Prisluh duše 
V Galeriji na Vrazovem trgu 1: 
 Razstava slik članov skupine  

 Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti, 
V Galeriji na KO za pulmologijo 

Razstava slik  članov skupine 
 Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 

4.9. 
Koncert za bolnike ob otvoritvi razstav 

MPZ Društva invalidov Vrhnika 
Dirigent Jože Jesenovec 

7.9.do 9.9. 
Likovna kolonija na Jezerskem 

Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
13.9. 

Otvoritev razstave v Jožefovi galeriji v Logatcu  
Člani Likovne skupine Leon Koporc 

20.9. 
Otvoritev razstave v Galeriji Stara pošta v Kranju  

Člani Likovne skupine Leon Koporc (II) 
24. do 26.9. 

Likovna kolonija v Kortah nad Izolo 
Likovna skupina Leon Koporc 

 
 
 

OSTALI DOGODKI V OKTOBRU:  
 

V Galeriji na Nevrološki kliniki  
Vili Vogelnik 

Razstava planinske fotografije 
V Galeriji na Vrazovem trgu 1 

 razstavljajo člani skupine 
 Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti, 

V Galeriji na KO za pulmologijo 
razstavljajo člani skupine 

 Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
2.10.2018 ob 15.30  v UKC 
predavanje FIGURA IN AKT  

akademski slikar Janez Kovačič 
Likovna skupina Leon Koporc  
12.10. v Zdravniški zbornici- 

Strokovno srečanje aritmologov  
Nastop MPZ Vox medicorum   

 
 
 
 

Kulturno umetniško društvo UKC in MF  
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. 

vrtovecmatjaz@gmail.com 
 
 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI USTANOVITELJI in 
 

  

 

  
Kulturno - umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi  
BOLNIKE, ZAPOSLENE V UKC IN ČLANE KUD-a  

 

v torek, 9. oktobra 2018 ob 16.30  
na 

  

KONCERT IN OTVORITEV RAZSTAVE  
v Dolenčevi in Taborjevi galeriji r 

v 
UNIVERZITETNEM KLINIČNEM CENTRU 

 V LJUBLJANI, ZALOŠKA 7.  
 

 
Razstavljajo člani Likovne skupine Leon 
Koporc  - udeleženci likovne kolonije v 

Kortah 
 

GLASBENI PROGRAM: 

Teja Komar in Andrej Omejc 
 

Prireditev povezuje: 
prof.dr.Zvonka Slavec, dr.med.  

 
VLJUDNO VABLJENI  

 
Vstop prost 

mailto:vrtovecmatjaz@gmail.com


Likovna sekcija Leon Koporc 
 

Z delovanjem je začela na pobudo prof. Antona Dolenca 
ob ustanovitvi Kulturno umetniškega društva UKC in MF 
dr. Lojz Kraigher pred 39 leti. Slikarji skupine prisegajo na  
akvarel kot najtežjo tehniko v slikarstvu. Za njihovo 
stalno napredovanje skrbi dolgoletni mentor akademski 
slikar Janez Kovačič, ki se je tudi udeležil letošnje likovne 
kolonije v Kortah.  
 

 
Delovno vzdušje v koloniji 

 

Na razstavi udeleženci kolonije predstavljajo svoja dela, 
ki so ji namenili lepšanju življenjskega prostora bolnikom 
in osebju v Kliničnem centru. 
 

 

Udeleženci likovne kolonije v Kortah pri Izoli 
 

Judita Mandelc, Zdenka Vinšek, Emilija Erbežnik, Blaža Fečur, Danica Lešnjak, 

Marija Strnad, Višnja Grubešič, Zvonka Slavec, Draga Soklič, Ivanka Krašovec, 
Janez Kovačič, Edi Sever, Petar Lazarevič, Roman Planko, Pavle Ščurek, 

Bogdan Breznik, Ivo Kolar, Srečo Fruehaus, Zdravko Dolinšek, Vojko Gašperut, 

Janez Ovsec, Franc Golob, Karel Hruza, Ljubo Soklič, Žan Prešeren. 

„Življenje je kot tango… žalostno, čustveno, 
zapeljivo, nasilno, veselo in tiho« (neznan avtor) 
Nobena druga glasbena zvrst na tako preprost in 
neposreden način ne opiše tako široko paleto čustev kot 
to stori tango. Njegov jezik je univerzalen in razumljiv 
vsakemu poslušalcu. Prav te značilnosti to glasbeno 
zvrst naredijo tako privlačno tudi za izvajalca, saj ga 
zahteva po podajanju glasbe na način s katerim 
občinstvu  predstavi vse emocije, ki jih je v kratko 
stvaritev uvrstil skladatelj, postavi pred veliko 
preizkušnjo. A če interpretu uspe, da poslušalci v glasbi 
prepoznajo podana čustva in jih med izvajanjem glasbe 
močno občutijo, je to zagotovilo za uspeh. Snov, ki jo 
podaja tango  je namreč prepredena s fundamentalnimi 
čustvi, ki so skupna vsakemu posamezniku. Zato vas 
vabim da se ob glasbenemu programu posvečenemu tej 
zvrsti pustite zapeljati svetovno znanim melodijam 
Astorja Piazzolle, argentinskega mojstra tanga, glasbi iz 
nekaterih nepozabnih filmov, ki obravnavajo podobno 
snov, ter nekaterim znanim delom klasične glasbene 
zakladnice.  (Andrej Omejc) 
 

Andrej Omejc (1998) je študent 2. letnika Medicinske 
fakultete in Akademije za glasbo v Ljubljani, hkrati pa se 
izpopolnjuje  v  Hochschule für Musik und Tanz v Kölnu. 
Prejel je več nagrad in priznanj na državnih in 
mednarodnih tekmovanjih: Zlato plaketo na 
tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije  
leta 2010, Zlato priznanje na tekmovanju EMONA leta 
2013, zmagal je na tekmovanju Davorin Jenko v 
Beogradu, tekmovanju Woodwind and brass v 
Varaždinu in tekmovanju Antonio Salieri v Legnanu. 
Osvojil je 1. mesto in nagrado na enem najbolj cenjenih 
tekmovanj za mlade glasbenike v Evropi 
Musikwettbewerb für die Jugend v Oldenburgu. Kot 
solist je nastopal s simfoničnim in pihalnim orkestrom 
KGBL, Orkestrom slovenske policije, Simfoničnim 
orkestrom RTV SLO, letos pa je opravil avdicijo za 
orkester EUYO in že nastopal na turneji po Združenih 
arabskih emiratih. 

 
 

Teja Komar (1997) je študentka 3.letnika 
Kompozicije v razredu prof. Marka Mihevca na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani. Svojo glasbeno pot 
je začela s šestimi leti, ko je začela z igranjem  
diatonične harmonike, učila se jo je devet let, z 
desetimi leti se je vpisala na ure klavirja, od leta 
2014 pa igra saksofon. Po  osnovni šoli je šolanje 
nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet v 
Ljubljani., leta 2016 pa je uspešno opravila 
sprejemni preizkus na Akademiji za glasbo Leta 
2018 je na državnem tekmovanju Temsig osvojila 1. 
nagrado ter zlato plaketo iz discipline Solfeggio. 
Sodelovala je pri koprodukciji muzikalov Pepelka, Moje 
pesmi, moje sanje, Annie, Madagascar in nastopala po 
vsej Sloveniji. Njeno delo Vuelta al tango je bilo na 
tekmovanju Oscar Rieding 2018 nagrajeno z drugo 
nagrado.  

 

 


