
KULTURNI PROGRAM 
DRAGA POTOČNJAK, dramska umetnica 
Draga Potočnjak, igralka in pisateljica, se je v SMG 
zaposlila leta 1981, takoj po končanem študiju igre in 
umetniške besede na AGRFT. Na svoji igralski poti je 
sodelovala tudi z znamenitim KPGT, pa s Koreodramo 
Ljubljana in številnimi drugimi slovenskimi gledališči. 
Ustvarila je nekaj vidnih vlog v filmih in redno sodeluje z 
umetniškim programom Radia Slovenija. 
 
Ukvarja se s pedagoškim delom, na Pedagoški 
fakulteti je tudi absolvirala dramsko terapijo, veliko 
časa je posvetila delu z bosanskimi pregnanci, od 
začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja pa se 
ukvarja tudi s pisanjem dramatike. Številne njene 
drame so bile uprizorjene v slovenskih gledališčih, 
pa tudi zunaj naših meja (Kalea, Hrup, ki ga 
povzročajo živali, je neznosen, Alisa Alica), zanje je 
prejela več nagrad, med njimi Grumovo (Za naše 
mlade dame). Njena pisava je zazvenela tudi že z 
odrov SMG: leta 1996 so bile uprizorjene Slepe miši, 
je (so)avtorica besedil za Cheja Guevaro in Kekca … 
 
V Mladinskem gledališču je svojo pot začela z 
vlogami v velikih Ristićevih predstavah Peržani, 
Missa in a minor, Romeo in Julija, pa tudi v drugih 
nepozabnih projektih osemdesetih, kot so Balkon, 
Bolna nevesta, Lepotica in zver, Blodnje, Medved 
Pu, Šeherezada … Na svoji poti je tako poleg Ristića 
sodelovala z režiserji, kot so Janez Pipan, Dušan 
Jovanović, Tomaž Pandur, Barbara Novakovič, Tomi 
Janežič, Vito Taufer, Silvan Omerzu, Ivan Talijančić, 
Ivica Buljan, Oliver Frljić … Vrsto pretanjeno 
izoblikovanih vlog je ustvarila v predstavah Matjaža 
Bergerja in Diega de Bree in je del igralske in 
avtorske ekipe mednarodno izjemno odmevnega 
projekta Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!. 

 
 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
Bo STAŠ SOLMAN, absolvent dentalne medicine, 

razstavljal svoje fotografije Pokrajina Madagaskarja 
 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
razstavlja svoje slike 

JANO MILKOVIČ, 
član Likovne skupine Leon Koporc  

KUD-a KC in MF 
 

V razstavišču KO za pulmologijo razstavlja  
JOŽE MATJAŠEC,  

član Likovne skupine Leon Koporc  
KUD-a KC in MF 

 

V avli UKCL razstava 
Prof. dr. ZVONKE ZUPANIČ SLAVEC. dr. med. 

IZ SLOVENSKE MEDICINSKE TRADICIJE 
 

NASLEDNJA PRIREDITEV  
bo v torek, 7. marca 2017, ob 16.30 

V Dolenčevi in v Taborjevi galeriji bo razstavljal  
RADKO OKETIČ, član LS Leon Koporc KUD-a 

TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA 
 
 

Organizator 
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KLINIČNEGA 
CENTRA IN MEDICINSKE FAKULTETE dr. Lojz 
Kraigher, Zaloška 7a, 1000 Ljubljana, 041 413 716 
kudkcmf.tajnistvo@gmail.com, spletna stran: 
www.nova.kudkcmf.si/si; FB: KUDKCMF  
PREDSEDNICA: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. 
med.; zvonka.slavec@gmail.com 

 
 

Literatura prenaša nesporne, zgoščene izkušnje iz roda v 
rod, zato postaja literatura živ spomin naroda. 

(Aleksander Solženicin) 
 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
 

v torek, 07. februarja 2017, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 

KULTURNI PROGRAM 
DRAGA POTOČNJAK, dramska umetnica 

 

V DOLENČEVI GALERIJI  
Razstavlja slikarka 

JASMINKA ĆIŠIĆ, članica KUD-a 
Predstavila jo bo predsednica KUD-a 

 

V TABORJEVI GALERIJI 
Razstavlja  

mag. MARIJA FLEGAR, akad. slikarka 
 

 

KUD bo Ortopedski kliniki poklonil nekaj slik 
 

 

Prireditev vodi predsednica KUD-a 
prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. 

 

mailto:zvonka.slavec@gmail.com


DOLENČEVA GALERIJA 
JASMINKA ĆIŠIĆ, članica Likovne skupine Leon 
Koporc KUD-a  
ami@amis.net 

 
Rodila se je leta 1946 v Splitu. Leta 1965 je v 
Ljubljani vpisala študij arhitekture na Fakulteti 
za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo, kjer 
je leta 1972 diplomirala na oddelku za 
arhitekturo. S slikanjem se ukvarja od rane 
mladosti, že v osemletki se je prvič srečala s 
tehniko akvarela, ki je še danes njeno najljubše 
likovno izrazno sredstvo. Slikanju se je pričela 
intenzivneje posvečati po letu 1991. Od leta 
1994, ko je postala članica Društva likovnikov 
Ljubljana, je imela 30 samostojnih razstav ter 
sodelovala na 268 skupinskih razstavah. Od leta 
2012 je članica Likovne skupine Leon Koporc, 
KUD-a KC in MF dr. Lojz Kraigher. Od leta 1965 
živi in dela v Ljubljani. 
Pomembnejše samostojne razstave:  
1997 – Magistrat Ljubljana, Staroljubljanska 
stopnišča  
2000 – Galerija Loterije Slovenije, Ljubljana, Urbane 
soteske 
2003 – Galerija Kompas, Ljubljana, Znano neznano  
2003 – Galerija Loterije Slovenije, Ljubljana, 
Nevidna mesta  
2007 – Hotel Mons, Ljubljana, 1959 in 1995-2006  
2010 – Pretorska palača, Koper, Sadje 
2010 – Galerija Alga, Izola, Zgodbe iz vrta  
2010 – Galerija Krka, Ljubljana, Geometrija bivanja  
2014 – Galerija Instituta Jožef Štefan, Ljubljana, 
Metamorfoze, fragmenti in strukture 
2016 – Galerija Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica, 
Potep skozi prostor, čas in spomine  

Leta 2015 je z akvarelom »Fragment spomina« 
sodelovala na mednarodnem Bienalu akvarela 
Castra v Ajdovščini, ki ga je organiziral IWS Slovenija 
in tudi izbral slovenske predstavnike. 
V letu 2016 je sodelovala na mednarodnih 
razstavah akvarela in sicer: 

 mednarodni razstavi FabrianoInAquarello z 
akvarelom »Po nevihti« v mestecu Fabriano v 
Italiji 

 mednarodnem Trienalu akvarela v Varni in še 
petih mestih v Bolgariji z akvarelom »Perilo« 

  Mini Castri v Ajdovščini z dvema minijaturama 
»Čebula« in »Privez« 

Kot članica Likovne udruge Emanuel Vidović iz Splita 
je s sliko »Po nevihti« sodelovala tudi na natečaju 
Hrvatskoga sabora Kulture in bila izbrana za 
republiško razstavo. 
V letu 2017 bo sodelovala na:  

 mednarodnem Bienalu akvarela v Tirani v 
Albaniji z akvarelom »Zgodaj zjutraj v Splitu« 

 mednarodni razstavi FabrianoInAquarello z 
akvarelom »Modro okno« v mestecu Fabriano 
v Italiji 

Od leta 1996, ko je prvič dobila nagrado na Ex 
temporu Podoba Ljubljane pa do danes je za svoja 
dela je prejela številna priznanja, 20 nagrad in tri 
certifikate za kakovostno likovno delo ter certifikat 
za fotografijo.  
 

PRIREDITEV SO PODPRLI  
KUD-ovi USTANOVITELJI 

in 
 

 

TABORJEVA GALERIJA 
Mag. MARIJA FLEGAR, akademska slikarka 
SLIKE 
Mag. Marija Flegar, akademska slikarka, je rojena 
leta 1968 v Ljubljani. Na Akademiji za likovno 
umetnost in oblikovanje je magistrirala leta 2002 pri 
prof. Metki Krašovec in prof dr. Nadji Zgonik. Od leta 
2003 je na MzK RS kot samozaposlena kulturna 
delavka. Imela je več samostojnih in skupinskih 
razstav, leta 2008 je bila izbrana za razstavo 
Poetika/Poetics v Slovenj Gradcu, na kateri so 
razstavljali slikarji-pesniki in pesniki-slikarji. 
Umetnostna zgodovinarka Tatjana Pregl Kobe je o 
njej v katalogu zapisala: ...“ Akvareli, … , v sebi nosijo 
skrito globino in žensko milino ...“ Pa vendar so 
akvareli avtoričino temeljno izrazno sredstvo, so 
sfera, iz katere nastaja vse njeno ustvarjanje. V 
megličastem mešanju barv, v slojih večbarvnih 
prelivanj pa Marija v svojem delu prehaja iz akvarela 
do platna in končno do risbe. S tušem ustvarja male 
risbe svojih avtoportretov in vsakodnevnih 
predmetov, ki jo obdajajo. Ob slikarstvu se avtorica 
ukvarja tudi s poezijo, piše jo, vendar je ne objavlja. 
Izbrana dela za razstavo SLIKE so nastala v preteklem 
letu. Naslovi del so zgovorna predstavitev, s katero 
avtorica še govori o najpomembnejšem človekovem 
čustvu, o ljubezni. Brez njega danes umetnik težko 
najde pot do svoje in hkrati univerzalne … skrite 
globine in miline … 
 
Ljubezen je morje, 
ljubezen so oblaki in 
ptice v letu, 
ljubezen si ti, ko 
ponikneš vame … 
 
Marija Flegar 
mica.flegar@masicom.net 
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