
GLASBENI NASTOP 
PEVSKA SKUPINA CINTARE 

Pevske zdraviteljice 
 

Naj tokrat pevke Cintare predstavimo s spremno besedo 
prof. Mirka Ramovša, slovenskega etnokoreologa, ki je 
ob izdaji druge zgoščenke pevske skupine Cintare 
»Dokler sem še mlada bila«, zapisal takole:  
»Cintara je eno izmed ljudskih imen zdravilne 
tavžentrože (lat. centaurium erithraea), ki pomaga blažiti 
različne bolezenske težave. Iz pozabe so ga rešile pevke, 
ki so iskale primerno ime za svojo skupino. Tako ime pa 
so si lahko izbrale samo osebe širokega in ljubečega srca, 
osebe z bogatimi življenjskimi izkušnjami in 
odgovornostjo, z zavedanjem o vrednotah preteklega 
sveta, ki jih sedanji ne sme zavračati in pozabiti. 
Spoznanje, da k zdravljenju sodobnega izpraznjenega 
življenja lahko pomaga tudi ljudska pesem, je nagovorilo 
žene, ki jih je v mladosti združeval ples, da so v njej našle 
smisel svojega prostočasnega delovanja. Ta smisel jih 
spodbuja, da se poustvarjanja ljudske pesmi lotevajo 
skrbno in zavzeto, saj le zapeta zvesto izročilu ohranja 
svojo izvirno podobo in navdušuje poslušalce. Vsak 
njihov nastop prijazno greje naša srca, nas čustveno in 
notranje bogati, a hkrati odkriva značaj in miselni svet 
ljudi, med katerimi so se pesmi rojevale. Z žlahtno 
zrelostjo jih predstavljajo, z njimi nekdanje pesmi živijo 
naprej v naš čas, ob tem pa nas tudi vzgajajo in 
poučujejo, kar je največja vrednost njihovega 
poslanstva.« 
 
PROGRAM 
Za goram grmi, se bliska – Gorenjska 
Ena ptička priletela – Štajerska 
Marija gre na božjo pot – Posavje 
Grlica, Jezusova pestrna - Gorenjska  
Glej kak sončice sije – Koroška 
To je veselje Štajerca - Štajerska 
 
Umetniški vodja: ga. Mira Nastran 

V galeriji MEDICINSKE FAKULTETE UL 
ALJAŽ MERČUN, študent MF LJ, 

razstavlja fotografije s potovanja po Sudanu 
 

V galeriji NEVROLOŠKE KLINIKE UKCL 
razstavlja fotografije 
ANDREJA PEKLAJ, 

članica Likovne skupine Leon Koporc  
KUD-a KC in MF 

 

V avli UKCL prikazuje Bolivijo 
ŽIGA LOVŠIN, dr. dent. med. 

 
NASLEDNJA PRIREDITEV 

bo v torek, 13. decembra 2016, ob 16.30 
BOŽIČNI KONCERT KITARSKEGA ORKESTRA Kud-a 

V Dolenčevi in Taborjevi galeriji bodo razstavljali člani 
Likovne skupine Leon Koporc KUD-a svoje izbrane 

letošnje slike 
 

V ponedeljek, 21. nov., ob 19. uri  
11. koncert študentov Medicinske fakultete UL 

V ljubljanski operni hiši 
 

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  
PREDSEDNICA: prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. 
med.; zvonka.slavec@gmail.com 
 

Svet gora je zrcalo, 
ki vsakomur kaže lastno revščino, lastno bogastvo. 

(dr. Henrik Tuma) 
 

PRIREDITEV SO PODPRLI 
 

 

 
Kulturno-umetniško društvo 

Kliničnega centra in Medicinske fakultete 
dr. Lojz Kraigher  

 

vabi na 
 

PRIREDITEV ZA BOLNIKE 
 

v torek, 15. novembra 2016, ob 16.30 

v razstavišču 
UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA 

CENTRA LJUBLJANA 
 

V DOLENČEVI GALERIJI  
Razstavlja 

DRAGA SOKLIČ 
članica Likovne skupine 

Leon Koporc KUD-a 
 

Predstavila jo bo predsednica KUD-a 
 
 

V TABORJEVI GALERIJI 
Razstavljajo nagrajenci 8. natečaja naravoslovne 

fotografije Prirodoslovenga društva Slovenije,  
vodja Janja Benedik 

 
 

GLASBENI PROGRAM 
PEVSKA SKUPINA CINTARE 
predsednica Judita Strmčnik 

 
 
 

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

mailto:zvonka.slavec@gmail.com


DOLENČEVA GALERIJA 
DRAGA SOKLIČ, članica LS Leon Koporc KUD-a 
Ko se srečata človek in gora, se zgodijo velike stvari. V 
prerivanju na cesti nikoli. 

William Blake, angleški pesnik in slikar 
 

V iskanju tega srečanja so slikarske poti Drage Soklič 
večinoma usmerjene v hribe, v naše Julijce. Iz 
globine tega srečanja se poraja njena umetnost. 
Občudovanje je eno prvih občutij, ki vzniknejo v 
človeku, stoječem pod skalno premočjo nad njim, 
občudovanje, kateremu kmalu sledi tudi 
strahospoštovanje in želja približati se, se telesno, 
čustveno in duševno združiti z veličastjem. 
Občutljivim umetniškim dušam pa občudovanje 
vzbudi željo približati se gori tudi od znotraj, skozi 
ustvarjalnost. To je drugačna pot, a nič manj 
naporna ter ne manj izpolnjujoča od fizične 
osvojitve vrha. Ko človek stoji na vrhu, gore same ne 
vidi več. Umetnik pa, ko se na svoj način vzpenja 
proti bistvu gore, le te ne neha gledati od daleč: 
odpove se fizični osvojitvi, da bi njeno ponotranjeno 
podobo prenesel v pesem, pripoved ali sliko. Draga 
Soklič se goram približuje obtežena z oljnimi 
barvami in platni, njene poti po Sloveniji, k morju in 
v ljube ji hribe so že veliko let slikarske. V teh letih se 
je na platnih kot na zrcalu beležila njena slikarska 
pot: od negotovih, a navdušenih začetkov, do 
samozavestnega, trdnega barvnega komponiranja 
krajine. Velika mera samokritičnosti, jasna 
usmerjenost k popolnosti in želja, da tudi v 
slikarsko-tehničnem smislu ne bi zaostajala za 
občutji, ki jih njenemu dojemanju ponujajo izbrani 
motivi, ji ne dovolijo samovšečnega počitka. Slika v 
naravi, kjer se na platno zarišejo glavne poteze, 
glavni atmosferski, svetlobni in barvni poudarki; 
duša posamezne slike se rodi direktno pred 

motivom. Kot nebrušene diamante platna Draga 
Soklič v svojem ateljeju dokončuje, dokler ni 
zadovoljna z njihovim “izrazom na obrazu”. Včasih 
dolgo. Táko težavno in požrtvovalno vzpenjanje 
proti umetniškem vrhu pa slikarki Dragi Soklič 
obrodi vedno boljše sadove. Od akvarela, kjer si je 
mogoče privoščiti več svobode, proti zahtevnim 
oljem velikega formata; od previdnih nanosov, k 
pogumnim, že skoraj ekspresivnim potezam čopiča; 
od zvestega sledenja realnosti proti barvnemu 
eksperimentu in drznemu izražanju občutkov. Slike 
na pričujoči razstavi predstavljajo del velikega in 
stalno rastočega slikarkinega opusa, vse pa 
predstavljajo poglede na prvake Julijskih Alp iz 
različnih dolinskih smeri, kjer se ti pogledi odpirajo. 
Slike poleg prepoznavnih pogledov na naše očake 
ponujajo toliko različnih razpoloženj, toliko različnih 
atmosfer in v nas vzbudijo toliko različnih občutij. 
Poleg tega, da beležijo spremembe v naravi, pa 
odslikane krajine, skalni vrhovi, razkrivajo tudi, kako 
je slikarka pristopila k svojemu umetniškem 
vzponu: ali z navdušenjem in energično, ali iz 
globokega miru, ki ga je krajina vdahnila njenemu 
pogledu in roki; ali z veliko samozavestne slikarske 
kondicije, ali omahujoče in dvomeče, če bo zmogla 
to neizprosno večno lepoto prenesti na platno pred 
sabo. Vse to in veliko več izražajo platna Drage 
Soklič, a velika večina jih je vesel barvni hvalospev 
lepotam, zaradi katerih srce zapoje, zaradi katerih 
fant zavriska in slikarka prime čopič ter kos belega 
platna spremeni v veliko stvar, ki se zgodi le, ko se 
srečata človek in gora. 

Ana Marija Kunstelj, 
univ. dipl. umetnostna zgodovinarka 

 

Draga Soklič 
dragi.soklic@gmail.com 

TABORJEVA GALERIJA 
PISNA PREDSTAVITEV 
Prirodoslovno društvo Slovenije je nevladna organizacija, 
ustanovljena leta 1934 kot naslednica Naravoslovnega 
odseka Muzejskega društva za Kranjsko, ustanovljenega 
davnega leta 1864. Nekakšen začetek organiziranja 
naravoslovnih fotografov je bil društveni razpis za 
mladinsko naravoslovno fotografijo v okviru Evropskega 
leta varstva narave leta 1970. Po dobrem odzivu in 
uspešni razstavi je nastala društvena sekcija, ki deluje še 
danes. Razpisala in organizirala je veliko splošnih in 
tematskih razstav. V sodelovanju s Foto-kino zvezo 
Slovenije so bile imenovane žirije, podeljevala so se 
priznanja in organizirale razstave v Ljubljani, nekatere 
razstave pa so potovale tudi v druge kraje Slovenije in v 
zamejstvo. Mesečnik Proteus, ki ga že od svojega začetka 
izdaja društvo, je zvesto spremljal dogajanja na področju 
fotografije, ocenjeval posnetke in prinašal izčrpna 
poročila ali celo kataloge razstav. Za to je vrsto let skrbel 
Marko Aljančič, prvi vodja sekcije za naravoslovno 
fotografijo. O novostih v svetu je največ poročal dr. Jurij 
Kurillo. Naslednji vodja sekcije je bil dr. Luka Pintar, tudi 
sicer izjemen naravoslovni fotograf. Vodenje sekcije je 
nato prevzel Marjan Richter, odličen strokovnjak, 
podvodni fotograf, organizator in urednik Proteusovega 
slikovnega gradiva. Nasledila ga je naravoslovna 
fotografinja dr. Petra Draškovič Pelc, ki sekcijo vodi še 
danes. Mesečna srečanja naravoslovnih fotografov se 
odvijajo vsak drugi torek na sedežu društva v Ljubljani od 
oktobra do maja. Da bi k ustvarjanju naravoslovne 
fotografije spodbudili mlade, smo leta 2008 začeli z 
natečajem naravoslovne fotografije za mlade do 25. leta 
in zadnjih nekaj let nagrajene fotografije tudi razstavimo 
na priložnostni razstavi. Odlične fotografije mladih 
avtorjev nas vzpodbujajo, da bomo z natečajem 
nadaljevali tudi v prihodnjih letih in odkrivali mlade 
talente. 

Janja Benedik, Prirodoslovno društvo Slovenije  
http://www.proteus.si/rezultati-natecaja-naravoslovne-
fotografije-za-leto-2016/ 
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