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Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: 02373-0016114637 pri NLB d.d.
Davčna št.: 59674962

?
IŠČE SE LOGOTIP
nagrada

20.000,00 SIT
?

BLIK 4
Številka: 4 ► torek, 08.08.2006
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorni: Nevenka Ruškovič in Kristina Bevc
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice,
lepo pozdravljeni.Verjamem, da je marsikdo od vas že oz. še na dopustu, a vseeno naj vas obvestim
o pestrih dogodkih, ki so se odvili v teh vročih dneh. Prav tako ne spreglejte vabila na ex-tempore,
katerega nastala dela bodo (boste) udeleženci odstopili v dobrodelne namene in vabila v prekrasno
okolje reke Kolpe med prisrčne ljudi.

VSEBINA:
-

razstavljali smo ...

-

ZLATA PALETA

-

sodelovali smo ...

-

Brežice – moje mesto 2006

-

utrinki iz Bele krajine

-

SODELUJ . . .

o Ex-tempore PIRAN 2006

ZLATA PALETA
Na Zlato paleto v Mengeš smo iz našega
društva poslali kar nekaj del. Med oddanimi
so za razstavo izbrali sliko Bernarda
Pungerčiča. Čestitamo!

SODELOVALI SMO ...

o Likovna delavnica Drašiči
o Likovna kolonija Kolpa nam šepeta
o Ex-tempore Drežnica

RAZSTAVLJALI SMO ...
V Podbočju, v prostorih tamkajšnje osnovne
šole, je bila 23.06.2006 otvoritev razstave
likovnih del, ki so nastala na likovni koloniji
''Po podbočju naokrog''. Ta je potekala 27.28. maja, udeležili pa so se je tudi nekateri
naši člani.

♦ Tanja Kržan se je posvetila
kreativnemu ustvarjanju v lesu, kar ji
je omogočila udeležba na kiparski
delavnici v Šmartnem ob Paki konec
maja;
♦ Jože Šterk, Benjamin Hrovatič, Tanja
Kržan, Denisa (Doležalova) Škof in
Kristina Bevc smo uspešno zaključili
tečaj pastela pod mentorstvom Jožice
Medle.
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LIK. KOLONIJA V BREŽICAH
Tako kot vsako leto, je bila tudi letos v
sodelovanju z JSKD OI Brežice organizirana
likovna kolonija v naših krajih, tokrat v samih
Brežicah. Potekala je od 23. – 25.junija v sklopu
festivala Brežice – moje mesto 2006. Kljub
visokim temperaturam, je kolonija privabila lepo
število udeležencev, ki so ustvarjali v starem delu
Brežic, v zavetju senc, pod mentorstvom Vlada
Cedilnika.

Foto urtinek kolonije – na terasi Santa Lucije
Kolonija je letos vključevala nekaj novosti kot so;
žigosanje platen, kotizacija za nečlane in
simbolično nagrajevanje del, za kar bo poskrbel
JSKD OI Brežice na razstavi del v septembru.

LIKOVNA KOLONIJA VRANOVIČI
Po likovni koloniji v Črnomlju, so jo v juliju
organizirali tudi v Vranovičih pri 100 let starem
kozolcu, kjer smo se zbrali likovniki z različnih
koncev Slovenije (iz našega društva sva bili
Natalija in Kristina Bevc,). Kljub muhastemu
vremenu; najprej močno sonce, nato plohe, smo
ustvarjali tako kiparji kot slikarji, dela pa nato
razstavili ob koncu kolonije v gasilskem domu.

Vodja
kolonije Slavko
Čečura
črnomaljskih likovnikov – na sliki
Kristina Bevc) je udeležence kolonije
čez dober teden pozval na likovno
Prelesje pri Starem trgu.

(predsednik
levo, desno
v Vranovičih
delavnico v

LIKOVNA DELAVNICA PRELESJE
V Prelesju smo bili gostje Baričeve domačije, ki v
tako lepem in odročnem kraju premore skromno
knjižnico ter celo galerijo, Laterna.

UTRINKI IZ BELE KRAJINE
Da vreme ni ovira za prijetno druženje in
ustvarjanje, so dokazali vedno vedri belokranjci.

LIKOVNA KOLONIJA ČRNOMELJ

Nevenka Ruškovič in Neda Krvavica sta se
udeležili likovne kolonije v Črnomlju, 17.06.2006,
ki je potekala v sklopu krajevnega tridnevnega
praznovanja ''Jurjevanje v Beli krajini''. Ustvarjali
sta v prijetnem okolju starega obzidja pri cerkvi
Svetega Duha. Ker so jima priskrbeli tudi
prenošišče v dijaškem domu, verjamemo, da sta
se res imeli lepo.

Dobro stoletje stara hiša (na sliki: spodnji del hiše z
galerijo) nam je bila na voljo kot motiv, ogledna
točka, prizorišče literarnega večera, restavracija in
prenočišče za le 2.000,00 sit kotizacije. Naj
omenim, da je reka Kolpa le nekaj korakov stran in
v tisti vročini smo vsi polovico časa preživeli ob in v
njej, eni s čopiči drugi v kopalkah.
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SODELUJ ...
EX-TEMPORE PIRAN 2006
Obalne galerije Piran razpisujejo natečaj za VII. mednarodni ex-tempore keramike. Avtorji
lahko izdelajo izdelek v katerikoli karamični tehniki, tema ja poljubna. Vsak izdelek mora
vsebovati označbo: v svežo glino vrezan znak 2006 ter inicialke imena in priimka ali avtorjev
znak. Vsak udeleženec lahko odda le eno delo. Vpisnina je 5.000 SIT, za dijake in študente s
potrjenim indeksom pa 2.500 SIT. Nagrajena dela in dela za razstavo, ki bo v Studiu Galeriji
Gasspar Piran, bo izbrala mednarodna strokovna žirija. Dela lahko avtorji oddajo v Mestni
galeriji Piran med 04. in 07.09. 2006.
Info: Obalne galerije Piran, 05 671 20 80, info@obalne-galerije.si.
http://www.obalne-galerije.si/ex2005.html

Za več informacij obiščite njihovo spletno stran
OBVESTILO O SLIKARSKEM EX-TEMPORE PIRAN 2006 BOSTE PREJELI NAKNADNO

LIKOVNA DELAVNICA SOSESKA - DRAŠIČI
Od 18.-20. avgusta ste ponovno vabljeni na likovno delavnico v Belo krajino in sicer v vas
Drašiči. V sproščenem ambientu in ob dobrem vinu (besede organizatorja) boste lahko
ustvarjali cel vikend. Za platna poskrbi organizator KUD LATERNA Črnomelj; vsak
udeleženec prejme najmanj 2 platen – eno (poslikano) se odstopi organizatorju.
Do vasi Drašiči se pride iz smeri Novega mesta v Metliko, kjer na križišču zavijete proti
centru mesta in sledite tablam za Drašiče, lahko sledite tudi tablam za mejni prehod
Krmačina. Zbor likovnikov je pri cerkvi Sv.Petra, katero boste prepoznali po veliki freski.
S seboj prinesite potrebščine za ustvarjanje in spalne vreče. Za hrano poskrbljeno, kotizacije ni.

Info: 031.50.55.77 Kristina Bevc ali 040.661.802 Slavko Čečura

Stari pod, 25.8.06 ob 16.00 - http://www.kolpas.si/napovednik

LIKOVNA KOLONIJA - Kolpa nam šepeta
Od 25.-27. avgusta bodo pri Starem podu ustvarjali slikarji in kiparji. Lanskoletna kolonija, v
mesecu maju, je pod naslovom JURJEVE ZGODBE IZ STAREGA PODA, prenesla naravo
in ljudi v izvirne umetniške izdelke. Tudi letos pričakujemo vrhunsko udeležbo, ob
koordinaciji akademika Slavka Čečure.
Organizator: KUD LATERNA ČRNOMELJ
Naslov: KOLPA'S d.o.o. Adlešiči
Telefon: 041 622 877
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SODELUJ ...
Kulturno društvo slikarjev amaterjev Tolmin (DSAT) v sodelovanju s KUD Krn Drežnica,
Tolminsko območno Karitas in Društvom ledvičnih bolnikov Posočja vabi na

LIKOVNI EX-TEMPORE
V
DREŽNICO NAD KOBARIDOM
20. AVGUSTA 2006
Ex-tempore je začetek humanitarne akcije, ki se bo zaključila z dobrodelnim koncertom in
prodajno razstavo na Sveti Gori nad Solkanom v mesecu septembru 2006, s katero želimo
ponuditi roko pomoči dializnim bolnikom v Posočju. Sredstva od prodaje nastalih likovnih del
bodo namreč namenjena izgradnji dializnega centra v Kobaridu. Z izgradnjo omenjenega centra
se bo dializnim bolnikom kvaliteta življenja znatno izboljšala, saj se jim ne bo več potrebno
voziti vsak drugi dan na dializo v Šempeter pri Gorici, ki je od Kobarida oddaljen 60 km, iz
Trente pa kar 110 km.
20. avgusta ste torej vljudno povabljeni, da se nam, ob 7 uri zjutraj, pridružite pred Osnovno
šolo v Drežnici. Temo in tehniko v kateri bomo ustvarjali seveda prepuščamo vsakemu
posamezniku, s seboj pa prinesite vse kar potrebujete za delo. Zaključek ex-tempora je
predviden ob 14. uri, ko se bomo zbrali pri skupnem kosilu v šoli. Udeležba na ex-temporu je
brezplačna.
Da bo dan prijetnejši in brez nepotrebnih zapletov vas naprošamo, da nam svojo udeležbo
sporočite do 10. avgusta 2006 na prijavnici (dobite jo pri Kristini Bevc na 031.50.55.77) ali na
spodaj navedeno tel. številko. Za vse dodatne informacije in pojasnila pa lahko pokličete gospo
Milenko Uršič na telefonsko številko 041 337 365.
Vsi sodelujoči na ex-temporu boste svoje izdelke lahko uokvirili 25% ceneje pri steklarstvu
Cvek v Tolminu in v Tehnoles-u v Novi Gorici.

Za udeležbo in vaš doprinos k izgradnji dializnega centra v Kobaridu se vam najlepše zahvaljujem
in upam, da se v Drežnici tudi spoznamo.

Gregor Maver
predsednik DSAT

Predsednica društva:
Nevenka Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e: nevenkaruskovic@email.si

Tajnica društva:
Kristina Bevc
Prežihova 10
8250 Brežice
GSM: 031.50.55.77
E: oris.kristina@s5.net

V kolikor bi kdo želel prejemati BLIK po e-pošti (možnost povečave teksta, vidnejše fotografije,…), naj
mi sporoči svoj e-naslov na oris.kristina@s5.net .

