
LJUBLJANSKE KORENINE - Dixieland orkester 
 
Sedem glasbenikov, ki so igrali v študentskih letih v 
različnih ansamblih dixieland glasbo. Leta 1996 so 
se znova zavedli glasbenih korenin in začutili, da jih 
lahko oživijo. Nastal je Dixieland orkester 
Ljubljanske korenine.  Drevo, ki je pognalo, kljub 
letom lepo uspeva, saj ga zalivajo s svojim 
mladostnim muziciranjem. Zgodi se, da se kakšna 
veja na drevesu posuši, vendar pa z energijo 
njihove glasbe, ki jih vse pomlaja, kmalu zraste 
nova in igrajo naprej v svoje veselje in v 
zadovoljstvo njihovih poslušalcev. 
 
Dixieland orkester Ljubljanske korenine sestavljajo:  
Jernej Groznik, trobenta, vokal, Vladimir Strmšek, 
klarinet, Boris Gložančev, pozavna, Črtomir 
Kristan, klavir, Jože Završnik, banjo, vokal, Boris 
Kofol, kontrabas, Zenon Umiastowski, bobni. 

 
DRUŠTVENI DOGODKI  

1.10.  – 30.11.. - Galerija na Nevrološki kliniki:  
Vili Vogelnik:  Razstava planinske fotografije  
8.10. - 13.11.  Galeriji Antona Dolenca in Ludvika 
Taborja (UKC):  Darilna razstava slik članov 
Likovne sekcije Leon Koporc  
21.10. - 30.11.   Galerija na Vrazovem trgu 1: 
Likovna razstava skupine  Ustvarjalci 
upodabljajočih umetnosti 
21.10.do 30.11.   Galerija na KO za pulmologijo: 
Likovna razstava skupine   
Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
24.10., 7., 14., 21. in 28.11. Likovne delavnice  
skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti,  
mentor Jano Milkovič  
6.11.-18.12 – Dolenčeva galerija  (UKC): 

Blaža Fečur: razstava  slik  
6.11.-18.12. _ Taborjeva galerija (UKC) 
Marko Perme:  razstava slik 
22.11.– Nastop MPZ Vox medicorum  na 
6.slov.kongresu endokrinologov z mednarodno 
udeležbo na Bledu  
19.04. – 31.12. Psihiatrična bolnišnica Begunje 
Likovna razstava skupine Ustvarjalci 
upodabljajočih umetnosti 
23. 10. -  31.12.  Zdravstveni dom Bled  
Likovna razstava skupine Ustvarjalci 
upodabljajočih umetnosti 
7.12. -  Slovenska filharmonija  
Koncert zdravnikov  
18.12.  Novoletni koncert, otvoritev razstav slik v 
galerijah UKC  in novoletno srečanje članov 
društva  Nastopajoči: Godalni kvartet Pro medico, 
 MPZ Vox medicorum, dirigent Milivoj Šurbek 
Razstavljajo: Člani Likovne skupine Leon Koporc in 
skupine Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti 
 

 
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  
LJUBITELJE GLASBENE IN LIKOVNE UMETNOSTI, 
BOLNIKE, ZAPOSLENE V UKC IN ČLANE KUD-a  

 
na 

 KONCERT IN OTVORITEV RAZSTAV  

 
v torek, 6. novembra 2018 ob 16.30  

na prireditvenem prostoru UKC, 
 Zaloška 7 

 
Razstavljajo: 

V Dolenčevi galeriji:  Blaža Fečur,  
članica Likovne skupine Leon Koporc 

V Taborjevi galeriji: Marko Perme 
 

Glasbeni program:  
Ljubljanske korenine  

 
Prireditev povezuje: 

prof.dr. Zvonka Slavec, dr.med.  
 
 

VLJUDNO VABLJENI  
Vstop prost 

mailto:vrtovecmatjaz@gmail.com


SLIKARKA BLAŽA FEČUR: ROŽE, ŠOPKI; AKVARELI 
 

 Danes upokojena diplomirana 
ekonomkistka in podjetnica je 
željo po likovnem ustvarjanju 
začutila že v osnovni šoli v 
Slovenj Gradcu, ko je tudi prejela 
prvo nagrado republiškega 
natečaja osnovnih šol za risbo 
Prešernova soba. Kasneje je 

svoje skice objavljala v gimnazijskem glasilu 
Samorastnik.  
Želja po oblikovanju in likovnem ustvarjanju jo je 
spremljala vse življenje. Na pobudi prijatelja in 
mentorja akad. slikarja Janeza Kovačiča in moža 
Janeza, likovnega pedagoga in oblikovalca, je 
pričela intenzivneje slikati po upokojitvi. V likovno 
skupino Leon Koporc se je včlanila leta 2007.  Akad. 
slikar Janez Kovačič je pred leti navedel, da njene 
slike živo nagovarjajo s svojo zrelo likovno govorico, 
iz recenzije likovnega kritika Milana Pirkerja pa je 
razvidno, da akvarel ne dovoljuje naknadnih 
popravljanj in korektur, ampak zahteva izjemno 
koncentracijo in osredotočenost v procesu 
nastajanja akvarela. Od te osredotočenosti je 
odvisna kvaliteta končnega izdelka in seveda od 
začetnega načrta in slikarkinega obvladovanja 

metierja, ki je pri slikarki 
pri tehniki akvarela 
nesporen. V njenem 
opusu prevladujejo 
predvsem šopki in rože, 
slika pa tudi tihožitja, 
krajine in vedute.  Slikarka 
si po natančnem 

opazovanju ustvari notranjo izvedeno podobo, ki jo 

nato suvereno naslika. Pri slikanju pušča veliko 
naključnih barvnih trenutkov, ki pozneje prispevajo 
vidne efekte. Noben izmed motivov ni fotografsko 
zvesto interpretiran. V njenih slikah gre bolj za 
asociacijo vidnega v rahlem odmiku, vendar 
motivno še vedno prepoznavno. Prefinjeno 
niansiranje barvnih odtenkov, polaganje 
oblikovnih rastrov različnih elementov cvetličnih 
podrobnosti ponuja pravi mavrični ples, ki ga 
slikarka na slikarskem prostoru skrbno nadzoruje. 
Največkrat se odloča za kvadrat, katerega razmerje 
je tisto njeno izrazno polje, ki še poveča dinamiko 
barvnih halucinacij.  
 
SLIKAR MARKO PERME 
 
Po diplomi na fakulteti za arhitekturo je ustvarjal na 
področju arhitekture, grafičnega oblikovanja, 
fotografije, scenografije in na področju 
konzervatorstva, nato pa si je zaželel še preizkusiti 
v slikarstvu. Pritegnile so ga kraške in istrske vasice 
s kamnitimi hišami, tlakovanimi ulicami. Začutil je 
trdnost in večno lepoto kamna, spoznal je igro 
svetlobe in senc ter dušo materiala in ljudi, ki so 
gradili te večne stvaritve. Spoznal je tudi, da ga 
podobni občutki navdajajo ob pogledu na 
posamezne obraze ljudi, ki jih je poznal ali pa le 
bežno srečal. Trdota in izraznost njihovih obrazov 
so  povzročili nastanek serije portretov slikanih s 
hitrimi in trdimi potezami, ki pa vendar izražajo 
njihovo notranjost.  
 
«Opus METAFORE« 
 
Umetniški fokus Marka Permeta se je z 
upodabljanja obrazov, hipnih portretnih utrinkov 

usmeril širše, k naravi. Tudi pri likovnih zapisih 
krajine umetnik beleži trenutne vtise, občutke in 
opažanja sveta, ki ga obdaja. Zaznavna realnost pa 
je le impulz, ki sproži ustvarjalni proces. Barvna 
izpovednost se izrazi v metaforah oblik iz narave. 
Zanimiv nabor likovnih tehnik, akvarel in oljni 
pastel, obdelana s terpentinom, omogoča 
zabrisane linije in mehko niansiranje barvnih 
tonov. Kontrasti temnih in svetlih nanosov v slike 
vnašajo dinamičen naboj, ki ga še povečuje preplet 
izrazito vertikalnih oblik, kot so drevesa, ter 
horizontalnih linij (oblaki, polja…), ki dramatičnost 
motiva nekoliko umirijo. Zunanja podoba narave 
preko ustvarjalnega procesa doživi metamorfozo v 
likovno zgodbo, ki pripoveduje o notranjih 
pokrajinah njenega stvaritelja. Naslikane oblike 
postanejo simbolni akcenti bivanja.  
Ob delih Marka Permeta se lahko poglabljamo v 
mnoge plasti pomenov in asociacij, lahko pa 
preprosto uživamo v estetiki učinkovite uporabe 
barv, dinamičnih kompozicij ter iluziji pravljičnih 
pokrajin. 
Darija Kovačič 
 

 
 


