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V Jožefovi galeriji Doma Marije in Marte razstavljajo člani

L I KOV N E S E KC I J E 
L E O N KO P O RC

kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in 
Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher
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Odprtje razstave bo v 
četrtek, 13. septembra 2018, ob 18. uri.

Razstavo bo odprla likovna kritičarka 
Anamarija Stibilj Šajn.

V kulturnem programu bodo sodelovali 
učenci GŠ Logatec.
Vljudno vabljeni!
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Likovna sekcija Leon Koporc KUD-a UKC in MF

Pred 40. leti se je rodila zamisel o kulturno-umetniški 
dejavnosti zdravstvenih delavcev. Osveščen zdravstveni 
kader, ki je duhovno bogat in psihofizično uravnotežen, 
vnaša v zdravljenje optimizem, ki so ga bolni hkrati z 
medicinsko pomočjo še kako potrebni. 

Ustanovili so Kulturno-umetniško društvo (KUD) Uni-
verzitetnega kliničnega centra (UKC) in Medicinske fa-
kultete (MF), ki so ga poimenovali po zdravniku in pisa-
telju dr. Lojzu Kraigherju. Bistvo dejavnosti je duhovno 
sproščanje, ustvarjalno izražanje, notranje bogatenje ter 
družabno preživljanje prostega časa, vse kot protiutež 
stresu in psihofizičnemu naprezanju pri vsakdanjem delu 
in študiju. Hkrati pa člani KUD-a s številnimi prireditva-
mi v prostorih UKC in izven njega svojo pozitivno narav-
nanost prenašajo na bolne in njihove svojce.

V KUD-u se je leta 1980 oblikovala likovna sekcija (LS), 
ki je združila za slikarsko, kiparsko in fotografsko dejav-
nost navdušene ljubljanske zdravnike in drugo osebje. Za-
radi želje po izpopolnjevanju so likovni ustvarjalci v svoj 
krog povabili nekaj akademskih slikarjev, ki so postali 
mentorji in učitelji. Dolgoletni mentor je bil akademski 
slikar Leon Koporc, po katerem se sekcija tudi imenuje. 
Umetniške ustvarjalce v LS Leon Koporc združujejo in 
povezujejo ne le kakovost njihovih del, pač pa tudi prija-
teljstvo, pozitivna naravnanost in sočutnost.

Ta dolgoletna, tenkočutna in srčna povezanost akadem-
sko šolanih mentorjev z likovniki-slikarji, kiparji in foto-
grafi entuziasti se odslikava v njihovih umetniških delih. 
Delovna vnema članov LS je ustvarila lepo zbirko slik. 
Predstavljajo jih na skupinskih in individualnih razstavah 
v Dolenčevi in Taborjevi galeriji ter v drugih bolnišničnih 
galerijah v UKC in na Medicinski fakulteti. Likovna dela 
članov LS Leon Koporc v bolnišnične prostore vnašajo 
barvitost in z njo življenje, optimizem in radoživost. 

Člani LS Leon Koporc svoja dela razstavljajo tudi na 
številnih individualnih ter skupinskih razstavah po vsej 
Sloveniji in v tujini.
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