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➢ Gradivo za medije 

 

Predstavitev knjige Marka Koširja Vilma Bukovec: primadona za vse čase (28. 9. 2020 ob 

19.00) 

V pogovoru z avtorjem knjige o primadoni Bukovčevi se bova v večjem delu posvetila 

njenemu otroštvu in mladosti v Trebnjem, družini ter prijateljstvu s sošolcem in prijateljem dr. 

Alojzijem Šuštarjem. 

V drugem delu bova predstavila njene najpomembnejše vloge in srečanja avtorja z gospo 

Vilmo Bukovec. 

Za konec bom prisotnim predstavila popis zapuščine Vilme Bukovec Občini Trebnje in nekaj 

izbranih razstavljenih predmetov. 

 

Vilma Bukovec 

Vilma Bukovec, je bila rojena 27. februarja 1920 v Trebnjem. Njen mož je bil zdravnik 

otorinolaringolog in akademik Vinko Kambič. V letih od 1932/33 do 1939/40 je 

obiskovala novomeško gimnazijo. Po opravljeni maturi je v Ljubljani pričela študirati 

pravo, ki ga je kmalu opustila in glasbo. 

 

Petje je študirala pri Janette Foedransperg. Med drugo svetovno vojno, v letih 1942-

1943, je bila internirana v Italiji. Po vrnitvi v Ljubljano je študirala solopetje pri Adu 

Darianu na ljubljanski glasbeni akademiji. Po vrnitvi, v sezoni 1944/45, je sodelovala v 

opernem zboru, kjer se je kmalu razvila v solistko. Kot solistka je debitirala leta 1944 z 

vlogo Siebla v Gounodovem Faustu. Postala je vodilna sopranistka ljubljanske Opere 

SNG. Več let je nastopala v vseh glavnih vlogah znanih oper. Pela je številne lirične in 

dramatične vloge standardnega repertoarja z veliko pevsko kulturo in pristnim odrskim 

žarom. Gostovala je v večini evropskih držav, v Sovjetski zvezi in na Kitajskem. Največje 

uspehe je dosegla doma in v tujini kot Čo-čo-san, Margareta, Kerubin, Mimi, Marinka, 

Jenufa, Thais, Saloma itd. Leta 1982 se je po štiridesetih letih aktivnega delovanja 

poslovila z odra ljubljanske Opere. V vseh teh letih je odpela 65 vlog in odpovedala 

samo eno predstavo. 

 

Doma in v tujini je prejela ugledna priznanja. Je dvakratna Prešernova nagrajenka, leta 

1957 za kreacijo naslovne vloge v Massenetovi Manon in leta 1982 za življenjsko delo na 

področju opernega pevskega poustvarjanja. Društvo glasbenih ustvarjalcev Slovenije 

(DGUS) je podelilo Betettovo nagrado za umetniške dosežke v glasbi. Je tudi 

prejemnica Betettove nagrade, ki jo podeljuje Društvo glasbenih ustvarjalcev Slovenije 

za umetniške dosežke v glasbi in Srebrnega častnega znaka svobode Republike 

Slovenije leta 2000 za izjemno življenjsko delo in prispevek k visoki ravni slovenske operne 

poustvarjalnosti in za uveljavljanje slovenske kulture v mednarodnem prostoru. Bila je 

častna občanka Trebnjega in Metlike. Mestu Metlika je podarila bogato umetniško 

zbirko in rojstno hišo svojega moža profesorja dr. Vinka Kambiča, kjer je danes v sklopu 

Belokranjskega muzeja urejena Galerija Kambič. 
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Nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar  

Rojen je bil 14. novembra 1920 na Grmadi pri Trebnjem. Osnovno šolo je obiskoval v 

Trebnjem, škofijsko gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani, študiral bogoslovje v Ljubljani, na 

Gregoriani v Rimu pa filozofijo in teologijo ter promoviral oz. dosegel licenciat, medtem 

je bil l. 1946 posvečen. Zaradi bolezni je odšel v Švico in ostal tam skoraj 30 let. Najprej je 

bil kaplan, nato profesor filozofije in verouka, predavatelj moralne teologije, rektor 

visoke bogoslovne šole, škofov vikar, tiskovni referent švicarske škofovske konference in 

tajnik Sveta škofovskih konferenc Evrope.  

 

V Slovenijo se je vrnil l. 1977 in bil l. 1980 imenovan za ljubljanskega škofa in metropolita. 

Po stroki je moralni teolog in se je v številnih knjigah posvečal predvsem vprašanju 

človekove svobode in odgovornosti. Njegove knjige, razprave in članki so izšli v 

latinščini, nemščini, francoščini, slovenščini itd. Bil je veliki kancler Teološke fakultete, 

predsednik Slovenske škofovske konference, podpredsednik Jugoslovanske škofovske 

konference in podpredsednik Sveta škofovskih konferenc Evrope.  

 

Dr.  Šuštar se je aktivno udeležil prizadevanj za osamosvojitev Slovenije; tako je preko 

znancev in škofov v tujini pozval k priznanju Slovenije kot tudi preko Slovenske škofovske 

konference 25. junija 1991 poslal posebno pismo. Ob 10. obletnici osamosvojitve je 

Šuštar prejel najvišje državno odlikovanje za pomembno vlogo pri osamosvajanju 

Slovenije. V utemeljitvi podelitve Zlatega častnega znaka svobode RS je zapisano, da je 

kot ljubljanski nadškof in slovenski metropolit s svojim osebnim prizadevanjem, pogumno 

držo in jasnim predstavljanjem resnice o slovenski stvari v svetu nenadomestljivo 

prispeval k uresničitvi plebiscitne odločitve in k mednarodnemu priznanju naše države. 

Leta 1998 je postal tudi častni meščan Ljubljane. 5. mar. 1997 je bil za njim za 

slovenskega metropolita in ljubljanskega nadškofa razglašen dr. Franc Rode. 
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•  Razstava izbranih predmetov iz osebne zapuščine Vilme Bukovec Občini 

Trebnje 

V okviru prireditve Praznujemo obletnice pomembnih Trebanjcev: 100. obletnica 

rojstva Vilme Bukovec in dr. Alojzija Šuštarja bomo prvič na ogled postavili 

izbrane predmete iz zapuščine Vilme Bukovec Občini Trebnje. 

Nekaj najzanimivejših predmetov: 

▪ Doprsni kip Vilme Bukovec iz brona (avtor Stojan Batič) 

▪ Nagrada mojstrstva in odličnosti, Otočec 2002 

▪ Notni zapisi Vilme Bukovec 

▪ Spominska knjiga opernih premier Vilme Bukovec 

▪ Ovitek za knjige Vilme Bukovec 

▪ Kostumi iz predstav Madame Butterfly, Gorenjski slavček… 

▪ lastne obleke. 

 

• Popis zapuščine Vilme Bukovec Občini Trebnje 

Občina Trebnje nam je v septembru 2020 zaupala popis Zapuščine Vilme 

Bukovec. 

Zapuščina obsega: 

▪ Osebne dokumente (Izkaznica glasbene šole, članska izkaznica sindikatov 

Jugoslavije, dopisi, računi, vstopnice, spominska knjiga, ovitek za knjige …) 

▪ Osebne predmete in kostume iz predstav 

▪ 138 enot slikovnega gradiva  

▪ 8 kipov/skulptur, 1 skrinja, umetniška dela iz blaga, risbe…. 

▪ 690 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (monografije, serijske publikacije, 

avdio in video gradivo, zemljevidi, glasbeni tiski …) 

 

Gradivo pripravila: Patricija Tratar, višja bibliotekarka 
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