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Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Razstava, delavnica, tečaj … za vsakogar se nekaj najde. Vabljeni k sodelovanju!
VSEBINA:

-

arhiv fotografij

-

polletno poročilo – 2.del

-

DLB razpisi in poziv:

-



Kiparska delavnica ‐ kaširanje



Slikarski tečaj ‐ olje



Posavska razstava

prejeto vabilo: pop‐up

DLB ARHIV FOTOGRAFIJ
Za potrebe DLB, objav na spletu ter
arhiva se naproša vse člane in
posameznike, ki so v preteklosti s
fotoaparatom ujeli utrinke na tačajih,
delavnicah,
razstavah,
likovnih
kolonijah … da te foto zapise
posredujete društvu. Lahko na CD-ju
ali preko e-pošte.
Za ves posredovan foto material že
vnaprej hvala.

POLLETNO POROČILO – 2. del
Kmalu bo potrebno za 2. polletje oddati
programska poročila društev, ki delujejo na
področju ljubiteljske kulture, zato vas
naprošam, da mi sporočite (v kolikor še
niste), kje ste sodelovali v drugi polovici leta
(likovne kolonije, skupinske ali samostojne
razstave, ex-tempori ...), mogoče ste prejeli
priznanje ali nagrado, ...
Upoštevajo se aktivnosti, program oz.
dogodek, ki je bil izveden od vključno
21.6.2016 do 31.12.2016. Potrebno je priložiti
programske
priloge-dokazila
(vabila,
časopisne objave, potrdila organizatorja, …).
Velja pa to tako za slikarsko kot za keramično
sekcijo.
Hvala vnaprej za pomoč pri
informacij. Le-te posredujte na:
-

-

zbiranju

po e-pošti na d.l.brezice@gmail.com
ali
po navadni pošti na naslov Društvo
likovnikov Brežice, CPB 11, 8250
Brežice ali
v nabiralnik na zgoraj navedenem
naslovu (na hodniku svetlo modre
stavbe Region)
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DLB RAZPISI IN POZIVI
DLB objavlja razpis za kiparsko delavnico in slikarski tečaj, ki sta primerna za
začetnike, saj predznanje ni potrebno. Udeleženci bodo spoznali osnovne pojme in
ustvarili lastne izdelke. Z deli bodo lahko sodelovali na skupinski razstavi DLB konec
leta.
Tudi letos DLB soustvarja program ob brežiškem oktobru. Sodelovali bomo z
organizacijo skupinske razstave, k sodelovanju pa bomo povabili tudi ljubiteljske
likovnike iz celega Posavja.
Več o posameznem razpisu oz. pozivu pa v nadaljevanju.

Razpis 1: KIPARSKA DELAVNICA – KAŠIRANJE S PAPIRJEM
Dve zaporedni soboti, 8. In 15. oktober 2016
Kdaj: od 10.00 – 18.00 ure
Kje: Posav ski muzej Brežice
Mentorica: Alenka Venišnik, likovna pedagoginja
Prinesi: časopisni papir, prazne plastenke.
Prispevek za sodelovanje: 10,00 EUR.
Malica zagotovljena.
Prijava na d.l.brezice@gmail.com oz. kot navedeno na prijavnici
Udeleženci tečaja bodo spoznali osnovne pojme s področja kiparstva skozi
preoblikovanje plastenk in sestavljanje le-teh v novo kiparsko celoto/obliko, kaširanje
ter barvanje skulpture/kipa.

Razpis 2: SLIKARSKI TEČAJ – V OLJNI TEHNIKI
Deset zaporednih srečanj, pričetek 13. oktober 2016
Kdaj: od 16.30 – 19.30 ure, ob ponedeljkih in četrtkih
Kje: Dom kulture Brežice
Mentor: Gregor Smukovič, akademski slikar
Prinesi: oljne barve, čopiče, svinčnik, papir.
Prispevek za sodelovanje: 50,00 EUR.
Dijaki in študentje: 35,00 EUR
Prijava na d.l.brezice@gmail.com oz. kot navedeno na prijavnici
Klasično slikanje, olje na platnu. Udeleženec tečaja bo v 30 urah skozi lastno delo dobil
celostni pregled nastajanja klasične slike od priprave skic do končnega lakiranja.
Podrobna navodila glede potrebnega materiala prejmete na prvi uri tečaja.
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Razpis 3: RAZSTAVA POSAVSKIH LIKOVNIKOV – SAVE ŠUMENJE
Leto je naokoli in glede na lansko prijetno druženje ob skupinski razstavi Jabolka in
hruške si želimo ponovno povezati člane likovnih društev, družin, sekcij, ki ustvarjajo v
Posavju. DLB zato ponovno vabi k skupnemu razstavljanju.

Naslov razstave SAVE ŠUMENJE je hkrati tudi tema razstave. Reka Sava nas
povezuje, ob njej in z njo živimo, zato smo tokrat za motiv izbrali Savo, ljudi, pokrajino
in življenje ob njej. Omejitev v formatu, tehniki ali dimenziji ni. Delo mora biti zadaj
podpisano in opremljeno z obešalom.
Prosimo, da prijave za sodelovanje sporočite čim prej, delo (ali dve) pa dostavite v
petek, 14.10.2016, ob 16. uri v avlo večnamenske športne dvorane pri OŠ Brežice, v I.
nadstropje (Zavod za šport Brežice, Černelčeva cesta 10, Brežice). Prijavnico pošljete
po pošti na naslov Društvo likovnikov Brežice, CPB 11, 8250 Brežice ali e-pošti na
d.l.brezice@gmail.com.
Odprtje razstave, ki bo v sklopu prireditev v Brežiškem oktobru, bo 18. oktobra 2016 v
avli večnamenske športne dvorane pri OŠ Brežice ob 18. uri.
Prijazno vabljeni!

PREJETO VABILO
Prejeto vabilo na ogled nekoliko drugačnega ustvarjanja:
Župan Občine Krško Miran Stanko bo odprl prvo pop-up* trgovino v Posavju "re:Miks"!

6. oktobra 2016, ob 16. uri
v Mencingerjevi hiši, CKŽ 2, Krško
Ob 16.30 uri brezplačni delavnici:
- oblikovanja gline na lončarskem vretenu in
- izdelovanje zapestnic iz jeansa in usnja

Ne manjkajte - brez vas bo manj zanimivo
:)
Lončarski atelje Bernhard
Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica
Stara šola Krško
*pop-up – ki se nenadoma, nepričakovano
pojavi; za določen čas, nestalna; ki je ne
gre zamuditi

Lončarski atelje Bernhard izdelujemo uporabno
in umetniško keramiko, unikatni keramični nakit,
keramična svetila, posodo, darila; organiziramo
različne tečaje oblikovanja gline na vretenu in
prostoročno - za otroke in odrasle.
www.bernhard.si
Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica se
ukvarja s šivanjem v najširšem možnem pomenu
besede. Razvija in neguje rokodelstvo. Izdeluje
lepe in kakovostne izdelke: torbe, nahrbtnike,
blazine in zapestnice iz rabljenega jeansa,
unikatna modna oblačila, unikatne usnjene
pasove, različna oblačila iz lanenih tkanin.
www.kostumi.si
V trgovini doniranih-še-uporabnih stvari Stara šola
najdete oblačila, obutev, gospodinjske
pripomočke, pohištvo in tehniko, od 50-tih let
prejšnjega stoletja do danes. Z nakupom izdelkov
po simboličnih cenah varujete naravo, z dobičkom
od prodaje pa omogočamo mladim udeležbo na
najsodobnejši šoli podjetnosti.
www.starasola.si - smešne cene, resen namen
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!!! KOLEDAR !!!
DAN?

URA?

KJE?

KAJ?
(kdo lahko odda delo)

OKTOBER
Posavski muzej Brežice

Kiparska delavnica
Kaširanje s papirjem

II.nadstropje
Dom kulture Brežice

Začetek
slikarskega tečaja – olje

ob
16. uri

I. nadstropje
Avla večnamenske športne
dvorane Brežice

Oddaja del za razstavo
SAVE ŠUMENJE
(slikarska sekcija, vsi člani)

ob
10. uri

Posavski muzej Brežice

Kiparska delavnica
Kaširanje s papirjem

I. nadstropje
Avla večnamenske športne
dvorane Brežice

Odprtje razstave
SAVE ŠUMENJE

sobota,
8.10.

ob
10. uri

četrtek,
13.10.

ob
16.30 uri

petek,
14.10.

sobota,
15.10.
torek,
18.10.

ob
18. uri

!!!NAPOVEDNIK !!!
DAN?

URA?

KJE?

KAJ?
(kdo lahko odda delo)

NOVEMBER
četrtek,
3.11.

Mali avditorij
Posavskega muzeja Brežice

Odprtje keramične razstave
MAJOLIKA
(dela oddajo samo tečajniki)

DECEMBER
četrtek,
1.12.

Arkadni hodniki
Posavskega muzeja Brežice

Razstava del nastalih
na kiparski delavnici
kaširanja

Posavski muzej Brežice

Odprtje NOVOLETNE razstava
(obe sekciji, vsi člani)

Kjer manjka datum ali ura, zadeva še ni dorečena, zato se bo o njej sporočilo naknadno.
Ker je za društvo pomembna evidenca aktivnosti članov izven DLB , se ponovno naproša vse člane, ki sodelujete na raznih likovnih
kolonijah, razstavah, razpisih … kjer se opredelite kot član Društva likovnikov Brežice, da to sporočite na spodnji email.

Društvo likovnikov Brežice
Predsednica DLB: Kristina Bevc ℡ 031.50.55.77

Info: d.l.brezice@gmail.si
Tajnik DLB: Gregor Smukovič ℡ 051 391 964

