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Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: 02373-0016114637 pri NLB d.d.
Davčna št.: 59674962
www.dlb.si
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Številka: 45 ► petek, 07.06.2013
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Čeprav vreme malce nagaja, se tokrat spet najde razlog za ustvarjanje na prostem ☺

VSEBINA:
-

aktivnosti naših članov

-

donacija slik za dom starejših

-

območna likovna kolonija

-

pohvale za razstavo 660 let

-

opomniki

AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOV
Članici DLB Mija Baškovč in Suzana
Zupančič vas vabita na ogled skupne
razstave (skupaj s Anico Božič) v Kulturni
dom Podbočje. Odprtje razstave TRIJE
PODBOŠKI ČOPIČI bo v petek, 14.6.2013
ob 20.uri.
Razstavljaš? Sporoči na:
℡ 031.50.55.77

d.l.brezice@gmail.com

DONACIJE SLIK
ZA DOM STAREJŠIH
Kot že v preteklosti za Bolnišnico Brežice,
smo ponovno prejeli prošnjo po donaciji slik,
tokrat za Dom starejših občanov Brežice.
V jeseni naj bi se predal v uporabo nov dom
za ostarele v Brežicah. Želijo si sodelovati z
društvom in zato nas naprošajo za donacije.
Preden jim lahko kot predstavnica društva
odgovorim, me zanima vaš interes: ali ste
pripravljeni podariti katero izmed svojih slik?
Te naj bi krasile hodnike in skupne prostore
novega doma. Na ogled bi bile postavljene
tako stanovalcem in zaposlenim v domu kot
tudi obiskovalcem, svojcem.
Hkrati nam v novih prostorih doma za
ostarele ponujajo tudi možnost razstav,
skupinskih ali samostojnih.
Vaše odgovore, vprašanja in predloge mi
prosim sporočite še pred poletnimi dopusti po
e-pošti na d.l.brezice@gmail.com
ali po navadni pošti.
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OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA 2013
Prejeli smo vabilo:
Spoštovani!
Vljudno vas vabimo k udeležbi na Območno likovno kolonijo 2013, ki jo v juniju že
tradicionalno pripravljamo pri JSKD OI Brežice. Letošnji likovni ustvarjalni potep bo potekal
v soboto, 15. junija 2013, in bo ujet v barvne kontraste narave.
Tematski predlog kolonije smo sooblikovali z mag. Urško Jekler, letošnjo in lansko
strokovno vodjo našega likovnega druženja.
POMEN:
Območna kolonija je pregledno srečanje likovnih ustvarjalcev v občini Brežice, ki omogoča
strokovno vodenje in zaključno razstavo s strokovnim mnenjem o nastalih delih. Bistvo
kolonije je, da vse udeležence na nek način poveže v skupno ustvarjalno in družabno
celoto.
Od udeležencev pričakujemo, da si ta dan vzamejo čas in ga preživijo v skupnem
ustvarjanju.
POGOJI SODELOVANJA:
Likovna kolonija je namenjena ljubiteljskim ustvarjalcem, predvsem članom društev občine
Brežice, lahko pa se je udeležijo tudi člani drugih društev in posamezniki, vendar so dolžni
plačati kotizacijo 35,00€. Kolonija bo zaključena s pregledno razstavo ustvarjenih del v
septembru.
TEMA:
Naproti hitremu načinu življenja, ki je dandanes vse bolj materialno naravnano in nas s
svojim hitrim tempom odteguje od zdravega načina življenja, bomo skušali skozi likovni
jezik spomniti na neprecenljiv vir zdravja – čisto naravo. Še posebej bi se osredotočili na
vodo, ki je vse bolj ogrožena, kljub temu, da je za naš obstoj nujno potrebna. V naši bližnji
okolici se v bližini reke Krke nahajajo Klunove toplice s termalnim izvirom, katerega
obdajajo tudi naravni gejzirji in potoki.
Ker v vsakodnevnem hitenju vse preveč pozabljamo na bistveno, se bomo v enodnevni
likovni koloniji sprostili ob modrini voda in njenih mehkih organskih oblikah.
V likovnih delih se tako lahko odražata zelena in modra kot barvi, ki sproščata napetost
očesne leče in delujeta pomirjujoče. Zelena kot zelenilo oaze in jo zato lahko povezujemo s
srečo, modra kot nesmrtnost in ščit pred boleznijo.
Likovna zgodba je lahko boj med naravnim - organskim in po drugi strani togimi
geometričnimi oblikami, ki simbolizirajo odmik sodobnega človeka od narave. Urejene
geometrične oblike so lahko podkrepljene s toplimi, žarečimi barvami, medtem ko zelena in
modra ne delujeta materialno, temveč simbolizirata vodo in mir.
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STROKOVNO VODSTVO:
Likovni potep bo potekal pod strokovnim vodstvom profesorice likovne umetnosti, mag.
Urške Jekler iz Lokev pri Brestanici, ki bo na jutranjem sestanku vseh udeležencev podala
smernice in napotke za delo.
Urška Jekler je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom znanega
slovenskega grafika Iva Mršnika, naziv magistrica umetnosti pa si je pridobila na
Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom Marije Jenko. Je likovna
pedagoginja na več osnovnih šolah, sicer pa se ukvarja z umetniško grafiko, ilustracijo,
raziskuje tehniko holografije. Pripravila je že vrsto samostojnih razstav. Rudi Stopar je o
njenih grafičnih listih zapisal naslednje: "so kot bistra sveža voda – odžejajo, krepijo in
vrnejo vero, da je mogoče tudi drugače, bolj dobrokrušno in človekoljubno živeti. Vse, kar
veje iz Urškinih del, je preprosto, neomajno zaupanje v življenje, radost nad njim in trdna,
odločna volja po preživetju ali bolje doživetju v pravični družbi."
POTREBŠČINE:
- vsak udeleženec ustvarja v poljubni tehniki in v formatu (min. 40 x 40 in max. 100 x100
cm). Material prinese vsak s seboj.
URNIK KOLONIJE:
- ob 9.00 zbirno mesto: Klunove toplice - žigosanje platen, pogovor z mentorico, jutranja
kavica;
- celodnevno delo in ustvarjanje na terenu;
- ob 17.00 zaključek kolonije: Klunove toplice - pregled ustvarjenih del in pogostitev
udeležencev kolonije.
RAZSTAVA:
16. september 2013 / avla Prosvetnega doma Brežice:
- vsak udeleženec kolonije naj bi sodeloval tudi na razstavi, vendar samo z deli, ki so
nastala na likovni koloniji in na žigosani podlagi;
- prijavnico za razstavo, kjer se bodo vpisali vsi podatki o delih, bomo poslali
naknadno.
PRIJAVA:
Izpolnjeno prijavnico za likovno kolonijo nam pošljite do ponedeljka, 10. junija 2013 (lahko
tudi po faksu 07 4990 651 ali elektronski pošti). V kolikor nas boste obiskali v pisarni –
nahajamo se v pritličju Prosvetnega doma.
Veselimo se snidenja z Vami.
Lučka Černelič,
organizatorka kulturnega programa

Simona Rožman Strnad,
koordinatorka izpostave
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POHVALE ZA RAZSTAVO BREŽICE - 660 LET
V športni dvorani Brežice smo ob praznovanju 660 let mesta Brežice na ogled postavili
skupinsko razstavo članov Društva likovnikov Brežice. Za razstavo smo prejeli pohvali:
1) Spoštovani,
včerajšnje praznovanje nas je povezalo oziroma nas je naše mesto povezalo v skupno
delovanje, ki je omogočilo čudovit dan.
Velika hvala vsem za vaše delo, za vašo dobro voljo, za vaše spodbude in odzive, predvsem pa
zato, da ste ta dan preživeli v skrbi za mesto.
Odzivi so dobri, sprehod po Brežicah je bil včeraj nekaj posebnega, vse prireditve pa odlične.
Hvala tistim, ki ste vodili, tistim, ki ste odprli vrata, tistim, ki ste pripeljali ljudi, tistim, ki ste
organizirali, fotografirali, nastopali, pripravljali, izvajali ..... naredili vse, kar je bilo treba, da je
dan uspel.
Upam, da bomo tudi naprej tako odlično sodelovali in skupaj ustvarjali
Lep začetek tedna vsem
Alenka Černelič Krošelj
Društvo za oživitev mesta Brežice
2) Spoštovani,
Zaradi vpetosti v organizacijo in soorganizacijo sobotnih dogodkov, se žal nisva mogli udeležiti
otvoritve vaše razstave.
Z veseljem pa si jo bova ogledali v teh dneh. Že v naprej čestitke in hvala ker ste pomembno
obogatili naše mesto.
Lepo vas pozdravljava, Simona in Lučka
_________________________
JSKD Območna izpostava Brežice

OPOMNIKI
14.6.2013
15.6.2013

Razstava TRIJE PODBOŠKI ČOPIČI
Kulturni dom Podbočje ob 20.uri.
Območna likovna kolonija 2013

Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
℡ 031.50.55.77

Tajnica društva DLB:
Sonja Kostanjšek
℡ 040 95 71 17

