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Društvo likovnikov Brežice
Cesta prvih borcev 11
8250 Brežice
TRR: SI56 02373-0016114637 pri NLB d.d.
Davčna št.: 59674962
www.dlb.si

BLIK
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Številka: 48 ► torek, 12.11.2013
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
V tokratnem glasilu si preberite kaj vse smo počeli v zadnjem času. Pred nami pa so tudi
odprtja treh razstav, zato prijazno vabljeni
.
VSEBINA:
-

oddaja del za razstavi
keramika in portret

-

aktivnosti članov DLB

-

objava v likovnem svetu

-

razstava doniranih del

-

pomembni datumi

POMEMBNI DATUMI
Ker se bo v naslednjih dneh odvilo kar nekaj
dogodkov, kjer razstavljamo člani DLB, je na
zadnji strani glasil Blik objavljen točen
seznam vseh datumov za lažji pregled.
Vabila za razstave pa boste prejeli bodisi po
navadni pošti bodisi po e-pošti.

ODDAJA DEL ZA RAZSTAVI
UNIKATNA KERAMIKA:
svoja letošnja dela nastala na tečaju pri
Nevenki Rušković, oddajte to sredo,
13.11.2013, ob 11. uri v sejni sobi Upravne
enote Brežice (1.nadstropje levo).
V kolikor kdo ob tej uri ne more priti osebno,
prosim, če sporoči in se dogovorimo za
predajo del.
Razstava unikatne keramike bo ta četrtek,
14.11.2013, ob 17.uri v sejni sobi Upravne
enote Brežice.
ŠTUDIJSKA RAZSTAVA PORTRET:
svoja dela nastala na tečaju pod
mentorstvom Vlada Cedilnika, oddajte ta
petek, 15.11.2013, ob 13. uri v avli nove
športne
dvorane
pri
OŠ
Brežice
(1.nadstropje).
V kolikor kdo ob tej uri ne more priti osebno,
prosim, če sporoči in se dogovorimo za
predajo del.
Študijska razstava Portret bo v torek,
19.11.2013, ob 17.uri v avli nove športne
dvorane pri OŠ Brežice (I.nadstropje).
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AKTIVNOSTI ČLANOV DLB
V poletno-jesenskem obdobju je bilo veliko število članov ustvarjalno aktivnih, razstavljali in
sodelovali smo na različnih kolonijah, projektih, … :
Metka Vimpolšek je julija imela samostojno slikarsko razstavo na otoku Ugljanu, Hrvaška.
Tanja Kržan je
- avgusta razstavljala v sklopu nastalih likovnih del 27. Likovne delavnice Šmartno,
Galerija Domžale,
- imela oktobra samostojno razstavo Egotrip v avli nove športne dvorane Brežice in
- konec oktobra postavila na ogled tudi svoje lesene skulpture v Okrepčevalnici Park,
Trnje.
Društvo likovnikov se je v septembru predstavilo na Festivalu posavskih NVO (nevladnih
organizacij). Društvo se je v sklopu festivala predstavilo tudi pred kamero lokalne televizije.
Svoja dela, slikarska in keramična so postavile na ogled članice DLB: Vladka Sumrek,
Slavica Žertuš in Kristina Bevc. Posebna zahvala pa gre ob tej priložnosti Vladki
Sumrek, ki se je kot edina prostovoljno javila in zastopala društvo v času prireditve.
Likovnega dogodka Ex-tempore Piran sta se letos na začetku septembra udeležila Mihaela
Prevejšek in Jože Šterk.
Območne likovne kolonije v organizaciji JSKD OI Brežice, na temo Voda – v zelenem in
modrem, so se udeležili in nato konec septembra razstavljali člani DLB: Mija Baškovč,
Rajko Baškovč, Tadej Baškovč, Darko Oštrbenk, Sonja Kostanjšek, Tanja Kržan,
Marija Kukovica, Olga Piltaver, Tatjana Potokar, Mihaela Prevejšek, Vladka Sumrek,
Jože Šterk, Anton Zorko.
Likovne kolonije Bizeljsko ob že osmih Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD,
letošnja tema so bili predmeti iz etnografske zbirke Marije Sušnik, so se udeležili in nato v
začetku oktobra razstavljali člani DLB: Jože Šterk, Anton Zorko, Vladka Sumrek, Slavica
Žertuš, Aleksander Hvalc in Kristina Bevc.
Že četrte likovne kolonije, Doga tempore ex – Cvičkorel, so se udeležili in nato v začetku
oktobra razstavljali člani DLB: Darko Oštrbenk, Jože Šterk, Mihaela Prevejšek, Mija
Baškovč, Olga Piltaver, Rajko Baškovč, Slavica Žertuš, Tadej Baškovč, Vladka
Sumrek.
Na razpisano tematsko razstavo JSKD ‘Parafraza, palimpsesti, citati, prisvojitve’ so se v
oktobru na regijsko razstavo v Dvorani v parku, Krško, uvrstila likovna dela članov DLB:
Neda Krvavica, Anton Zorko, Vladka Sumrek, Ana Mamilovič in Marija Kukovica.
Tatjana Potokar se je udeležila tečaja "Fotografija brez fotoaparata" v organizaciji KUD
Liber, Leskovec.
Fotografija Oliverja Ruškoviča se je uvrstila na 12. Območno razstavo fotografij JSKD OI
Brežice, Fotografska razmišljanja.
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Za plesno društvo Imani so članice DLB: Mija Baškovč, Tatjana Potokar, Olga Piltaver,
Vladka Sumrek in Tanja Kržan, v novembru ustvarile in postavile sceno za plesno
predstavo v Domu kulture Brežice, Svet praznih obljub.
PRIDNI SMO BILI! ☺ V kolikor pa kdo ni (pravilno) naveden ali je sodeloval na katerem od
dogodkov, ki jih zgoraj ni navedenih, naj prosim na to opozori oz. sporoči.

OBJAVA V LIKOVNEM SVETU
Po razstavi v čast 660 let mesta Brežice je društvo prejelo fotografije Branka Brečkota in
Ivana Tomšeta, izbor katerih smo objavili na družabnem spletnem omrežju Facebook.
Album s foto-prikazom odprtja razstave 660 let mesta Brežice je opazil urednik revije
Likovni svet, Mihailo Lišanin, in nas prosil za dovoljenje za objavo prispevka v jesenski
številki.
Revija s prispevkom o naši razstavi je že prispela in je na voljo za branje vsem članom
DLB. Kdor bi jo želel prelistati, naj mi prosim sporoči na 031 50 55 77 (Kristina).

RAZSTAVA DONIRANIH DEL
Ob izgradnji novega Doma upokojencev Brežice smo prejeli prošnjo za donacijo likovnih
del, ki bi novemu domu dalo vsebino in popestrilo bivanje stanovalcem. Svoja dela so
podarili člani DLB: Sonja Kostanjšek, Edith Lukež, Olga Piltaver, Mija Baškovč, Tatjana
Potokar, Vladka Sumrek, Marija Kukovica in Kristina Bevc.
Po premaknjenem terminu za vselitev v nove prostore, se tokrat dejansko stanovalci selijo v
nov dom, ob tej priložnosti pa smo člani Društva likovnikov Brežice

prijazno vabljeni
na uradno vselitveno otvoritev
in odprtje doniranih del
ta petek, 15.11.2013,
ob 10.uri dopoldne,
v nov Dom upokojencev Brežice.
Po odprtju si lahko ogledate prostore in tako dobite predstavo kakšni prostori so nam na
voljo, saj nas vabijo, da bi njihove prazne in številne zidove, večkrat okrasili z razstavami,
lahko samostojnimi ali skupinskimi.
Za več informacij glede razstavljanja v njihovih prostorih se lahko obrnete name ali na vodjo
doma, Valentino Vuk.
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!!! POMEMBNI DATUMI !!!
DAN?
Sreda,
13.11.
Četrtek,
14.11.
Petek,
15.11.
Torek,
19.11.

URA?

KJE?

ob 13.uri

sejna soba
Upravne enote Brežice
novi Dom upokojencev
Brežice
sejna soba
Upravne enote Brežice
novi Dom upokojencev
Brežice
avla nove športne dvorane

ob 17.uri

avla nove športne dvorane

ob 11.uri
ob 14.uri
ob 17.uri
ob 10.uri

KAJ?
oddaja del - keramika
postavitev razstave
doniranih del
odprtje razstave
Keramika
odprtje razstave
doniranih del
oddaja del - portret
odprtje razstave
Portret

Ker je za društvo pomembna evidenca aktivnosti članov zaradi vrednotenja samega društva, se ponovno naproša vse člane, ki sodelujete
na raznih likovnih kolonijah, razstavah, razpisih … kjer se opredelite kot član Društva likovnikov Brežice, da to sporočite Kristini.

Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
℡ 031.50.55.77

Tajnica društva DLB:
Sonja Kostanjšek
℡ 040 95 71 17

