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

B L I K 10
Številka: 10 ► sreda, 05.02.2008
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorni: Nevenka Ruškovič in Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Začelo se je! Prvi razpisi za likovna ustvarjanja so že pred nami, zato čopiče v roke in veselo na
delo…

VSEBINA:
-

članarina 2008

-

sodelovali smo ...

-

likovni tečaj OLJE

-

prijavljenim na JSKD tečaje

-

razstavljanje v Mestni hiši

-

tečaj Sproščenost z barvo

-

povabilo – Mežanovi dnevi 08

-

obvestila
o

SODELOVALI SMO ...

•

Na razstavi 'Tudi črna je barva' je bila
za državno razstavo izbrana slika
Milene Gramc. Čestitamo!

•

Kot pripadniki kulturnih društev naše
občine smo sodelovali pri postavitvi
scenografije ob slovenskem kulturnem
prazniku v Prosvetnem domu.

OKVIRJANJE

o RAZSTAVA CHAGALL

ČLANARINA 2008
Vsi, ki še niste poravnali članarine za
letošnje leto (oz. še lansko) in še niste
dopolnili 70 let, lahko le-to (15,00 EUR)
vplačate na TRR društva: 023730016114637. Pod namen vplačila pa
napišite: 2008 članarina.

Scenografijo postavilo Društvo likovnikov Brežice.
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LIKOVNI TEČAJ: OLJE

Društvo likovnikov Brežice

objavlja

razpis likovnega tečaja

OLJE

Prijavljenim na JSKD tečaje
Vsi, ki ste se na občnem zboru vpisali na
izobraževanja za tečaje, boste naknadno
obveščeni, kdaj bo potrebno oddati prijavnice na
JSKD.
Denar za tečaje več ne bo zalagalo društvo, ker
bo od marca naprej plačevalo kotizacije ZKD
(Združenje kulturni društev - na istem naslovu kot
JSKD OI Brežice).

pod mentorstvom
Vlada Cedilnika
- -

Razstavljanje v Mestni hiši

POTEK:

v Brežicah: učilnica v 1.nadstropju
Prosvetnega doma (KINO).

TERMIN: tečaj se bo izvajal vsak ČETRTEK od
16.00 do 19.00 ure (10 srečanj).

ZAČETEK TEČAJA: ČETRTEK, 14.02.2008 ob
16.uri.

LIKOVNI PRIBOR: vsak udeleženec si sam
priskrbi potrebno podlogo in pribor za likovno
ustvarjanje (čopiče, oljne barve, podlaga (papir,
platno), časopisni papir, krpa za brisanje čopičev,
posoda za čiščenje čopičev, razredčilo…).

ROK PRIJAVE: Kotizacije ni. Prijavnice je
potrebno oddati do 13.februarja 2008 Kristini
Bevc po mailu na oris.kristina@siol.net oz. po
faxu na 07.49.66.083, ali po pošti na naslov
K.Bevc, Orešje 37, 8259 Bizeljsko.
POMEMBNO:
naprošamo,
udeležujete!.

vse, ki se prijavite, vljudno
da se delavnic tudi redno

INFO: tečaj je namenjen vsem članom Društva
likovnikov Brežice. V kolikor bo prijav več kot 20,
bo tečaj potekal v dveh skupinah, vsaka skupina
bo imela 5 srečanj.

Kontaktni osebi:
Branka Ereš – 051.318.706
Kristina Bevc – 031.50.55.77

Vse, ki imajo željo razstavljati lastna dela
samostojno, obveščamo, da so jim na voljo
razstavni prostori Mestne hiše v Brežicah.
Za razstavljanje naj se vsak posameznik oglasi
sam v prostorih Mestne hiše oz. naj kontaktira
ga. Simono Rožman Strnad na JSKD OI Brežice
glede pogojev in prostih terminov;
Pri njej se izpolni in odda prijavnica čim prej, saj
se plan razstav dela letno.
JSKD OI Brežice,
Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice
kontakt za info:
07 4990 650,
031 473 224,
oi.brezice@jskd.si

Pri njej se izpolni in odda prijavnica čim prej, saj
se plan razstav dela letno.

Tečaj Sproščenost z barvo

Tečaj Sproščenost z barvo 3 pod
mentorstvom Rajka Čubra zaenkrat še ni
potjen. Informacije glede tečaja bomo
posredovali naknadno.
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POVABILO - MEŽANOVI DNEVI 2008

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ
v sodelovanju z OI JSKD Ptuj
in Pokrajinskim muzejem Ptuj
Jadranska 13
2250
Ptuj

Tel.:+ 386 02 749 39 70
Faks: +386 02 749 39 74
e-pošta: oi.ptuj@jskd.si

MEŽANOVI DNEVI 2008 – KJE SO MEJE?
POVABILU K SODELOVANJU
Zveza kulturnih društev Ptuj razpisuje natečaj za sodelovanje na bienalni likovni prireditvi Mežanovi
dnevi. Z njo želimo dvigniti kakovost likovnega ustvarjanja in približati tovrstno dejavnost najširšemu
krogu ljudi. Prireditev organiziramo v sodelovanju z OI JSKD Ptuj in Pokrajinskim muzejem Ptuj.
Vsebina Mežanovih dnevov 2008 izhaja iz aktualnega dogajanja v družbi in med ljudmi.
Pogoji sodelovanja:
1. Tema Mežanovih dnevov 2008: KJE SO MEJE?. Gre za kritičen pogled avtorja skozi izbrano
tehniko na sodobna dogajanja v družbi, medsebojnih odnosov, umetniškega izraza, iskanju
odgovorov o svobodi prostora, identiteti prostora, narodih brez meja, umetnosti brez meja…
2. Prijavljena dela so lahko vseh likovnih smeri in likovnih tehnik (slikarstvo, kiparstvo,
fotografija, video…).
3. Vsak avtor lahko prijavi 2 (dve) deli, ki ju je ustvaril v letih 2007 in 2008.
4. Prijavljena dela morajo biti opremljena za razstavo (okvir, če je potrebno, naslov dela, ime in
priimek, naslov avtorja, telefon, tehnika) oziroma za predvajanje (video).
5. Rok za oddajo del je 31. marec 2008. Dela zbira Zveza kulturnih društev Ptuj, Jadranska 13,
Ptuj (Narodni dom).
6. Izbor del bo opravila strokovna komisija v sestavi Stanka Gačnik, dipl.umet. zgodovinarka,
kustodinja-galeristka Pokrajinskega muzeja Ptuj, akademski slikar Dušan Fišer in prof. likovne
vzgoje Jože Foltin.
7. Izbrana dela bodo predstavljena v Miheličevi galeriji Ptuj od 15. 5. do 8. 6. 2008.
8. Tri najboljša dela bodo nagrajena.
9. Vsi izbrani avtorji prejmemo Mežanovo diplomo.
Vodja projekta
Nataša Petrovič
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OBVESTILA

ŠKALER BARBARA IN DEJAN
BREZINA 66b
8250 BREŽICE
tel.
051 625 106
041 625 106

DRUŠTVO LIKOVNIKOV BREŽICE
Spoštovani!
Članom likovnega društva bi želela ponuditi storitev uokvirjanja slik. Slike uokvirjava na zgornjem
naslovu in sicer v popoldanskem času po predhodnem telefonskem dogovoru. Za dodatne informacije
sva dosegljiva na navedenih telefonskih številkah.
Vsem vašim članom nudimo 10% popust.
Lep pozdrav!

Barbara in Dejan Škaler

RAZSTAVA MARCA CHAGALLA
Turistična agencija BooM organizira obisk razstave znanega Marca Chagalla, slikarja, ki je vse svoje
sanje, slike iz otroštva, ljubezni do Boga in nikoli pozabljeno otroštvo prelil v slikarstvo, ki budi in
neguje upanje. To je možnost za izredno doživetje neposrednega srečanja z deli enega
najzanimivejših slikarjev in opusa 20.stoletja.
Ob tej razstavi si lahko ogledate še razstavo ' DOMINIKANCI U HRVATSKOJ'. Na razstavi si bo
mogoče ogledati kaj vse hranijo bogate samostanske in cerkvene zakladnice Dominikanskega reda na
Hrvaškem. Videli boste slike slavnih mojstrov kot so Paolo Veneziano, Tintoretto, Tizian, Vlaho
Bukovac in drugih.
Več informacij prejmete na sedežu turistične agencije:
TURISTIČNA AGENCIJA BooM
Hočevarjev trg 3
8271 Krško
tel.: 07.49.21.674

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

Tajnica društva:
Kristina Bevc
Orešje 37
8259 Bizeljsko
GSM: 031.50.55.77
E: oris.kristina@siol.net

