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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

BLIK
51
B L I K 38

Številka: 51 ► nedelja, 06.04.2014
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Drugi letošnji tečaj in tudi tokrat poziv k sodelovanju na številnih področjih ☺
VSEBINA:

LIKOVNA KOLONIJA KOPRIVNICA

-

razstave na ogled

-

likovna kolonija koprivnica

-

tečaj energija

-

natečaj komunale brežice

-

natečaj miniature zaprešić

-

pomembni datumi

Prejeli smo povabilo:
Na vaše društvo se obračamo s prošnjo, da nam
obogatite in oplemenitite praznovanje dveh
visokih jubilejev v našem kraju. Prvi je 150.
obletnica šolstva v Koprivnici in 40. obletnica
nove šole. V sklopu praznovanj si želimo
sodelovanja z vami. Vaša likovna kolonija naj bi
potekala na naši šoli in njeni okolici 26. aprila
2014.

RAZSTAVE NA OGLED
Trenutno so v Brežicah in okolici številne razstave
likovnih del, nekaj najbližjih:
Posavski muzej
Brežice

Državna tematska
razstava PRAFRAZA, …
odprta do 13. 4.

Dom kulture Brežice

Razstava: Adel Seyoun

Dvorana v parku,
Krško

Razstava: RITEM 3+3
člani Društva
Krško – OKO

likovnikov

Grad Sevnica

Razstava: ONA
Milena Roštohar, do 13.4.

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

Razstava: KRISPAN
Jože Marinč, do 21.4.

Predlagamo naslednji urnik:
9.00. Sprejem udeležencev in prigrizek s kavo.
9.30. Odhod na lokacije in ustvarjanje.
14.00. Kosilo.
15.00. do 19.00. Ustvarjanje.
Vaše slike bi razstavili skupaj s slikami naših
učencev na sklepni prireditvi 23.5. 2014.
Prosim vas za prijavo za udeležbo tega dne
zaradi organizacije hrane in ostalega do
8.4.2014 in kdo bi potem po razstavi, ki bo
23.5.2014 doniral sliko osnovni šoli, da bi s
slikami polepšali notranjost. Za to bi osnovna šola
vsakemu donirala (slikarsko platno in na primer
tubo bele barve).
Prijave sporočite na 031 50 55 77.
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LIKOVNA DELAVNICA ENERGIJA

PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:

Društvo likovnikov Brežice organizira drugi
letošnji likovni tečaj. Vsi zainteresirani
vabljeni, da si preberete opis in pogoje
udeležbe.

- vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno
prijavnico po navadni ali e-pošti do sobote,
12.4.2014. Lahko pa oddate prijavnico tudi v
nabiralnik DLB na Cesti prvih borcev 11
(hodnik stavbe Region).

Naziv: ENERGIJA
Mentor: g. RAJKO ČUBER
Participacija za člane DLB: 50,00 EUR
Začetek: pon., 14.4.2014 ob 16. uri
Tečaj se izvaja: v prostorih Kulturnega
doma, učilnica v I. nadstropju (stavba
kino Brežice)
Trajanje tečaja:
- ob pon. in čet., od 16.-19.ure
- 10 zaporednih srečanj po 3 ure
S seboj prinesite:
- platna, papir,
- čopiče,
- akrilne barve, …
- paleto, posodo za vodo, krpo,
- časopisni papir ali plastično ponjavo
Ker na tej delavnici ne bo točno določene
teme, je priporočljivo, da udeleženci s seboj
prinesejo predloge (fotografije, slike iz
časopisov, revij, …) po katerih bodo
ustvarjali. Seveda lahko ustvarjajo tudi brez
teh.
Ustvarjanje lahko poteka tudi v pastelu,
kolažu, … ali mešani tehniki in ne nujno v
akrilu. Prepovedana je zgolj uporaba oljnih
barv! Zaradi značilnega vonja medijev pri tej
tehniki, je namreč nemogoče zadostno
prezračiti prostore pred odhodom!
V primeru premalo prijav tečaj odpade.

- participacija, ki za člane DLB znaša
50,00 EUR, za nečlane (posameznike in
člane drugih društev) pa v višini 80 eur,
je obvezna in se poravna prvo uro
tečaja!
Prijavite se tisti, ki se boste tečaja REDNO
udeleževali.
Ponovno je potrebno opozoriti na red in
čistočo. Ker smo v Kulturnem domu gostje, je
potrebno zapustiti prostore takšne kot smo jih
prejeli v uporabo, kar pomeni:
- mizo (in po potrebi stole, tla) zaščitimo
s časopisnim papirjem ali plastično
ponjavo (lahko je razrezana velika
vrečka za smeti)
- vsak poskrbi za svojo mizo, da je ob
odhodu čista
- v umivalniku na stranišču po izpiranju
čopičev ne sme biti vidnih ostankov
barv!
Informacija za vse (nove) člane DLB: v
brežiški trgovini Lamex (Svet knjige, na glavni
ulici proti gradu) imate ob nakupu slikarskega
materiala kot član DLB 10% popust.
Za vse, ki vam ni tuja nabava slikarskega
materiala na spletu, nekaj povezav:
http://www.hobbyart.si/index.php?page=shop.browse&categ
ory_id=399&option=com_virtuemart&Itemid=14
http://www.slikarskimaterial.si/
http://www.rayher.si/katalog/703/umetniski-program
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NAGRADNI NATEČAJ KOMUNALE BREŽICE
Komunala Brežice d.o.o. razpisuje ob obeležbi 100-letnice vodovoda in vodovodnega stolpa v
Brežicah nagradni natečaj na temo VODOVODNI STOLP SKOZI MOJE OČI. Natečaj je bil
objavljen tudi v zadnji številki Posavskega obzornika, vse o razpisu pa lahko najdete na njihovi
spletni strani http://www.komunala-brezice.si/images/objavljene_datoteke/natecaj.pdf .
Namen natečaja je ob 100-letnici vodovoda in vodovodnega stolpa v Brežicah med občani
občine Brežice dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu upravljanja z vodnimi viri in o pomenu
pravice do pitne vode.
1) Sodelovanje na natečaju je brezplačno.
2) Rok za oddajo del je četrtek, 24. april 2014. Za pravočasno oddano se šteje, če je delo
oddano po priporočeni pošti na dan roka oddaje.
3) Dela bodo predstavljena in objavljena v sklopu prireditev v počastitev 100-letnice
vodovoda in vodovodnega stolpa v Brežicah.
4) Nagradni sklad v bruto zneskih – boni za nakup v eni izmed trgovin v njihovi
protivrednosti:
1. nagrada – bon v vrednosti 75 EUR,
2. nagrada – bon v vrednosti 55 EUR,
3. nagrada – bon v vrednosti 35 EUR.
Strokovna komisija v sestavi Ines Jagrič Križman, Alenka Černelič Krošelj in Patricia
Čular bo izbrala najlepša dela, ki bodo tudi nagrajena. Komisija bo zasedala najkasneje
v roku petnajst dni od preteka roka za oddajo del.
5)

Avtorji lahko na natečaju sodelujejo z enim ali več deli. Natečaj je razdeljen na šest
delov:

1. Literarno delo: 1–2 tipkanih strani (12 PT, Times New Roman, enojni razmak).
2. Ekološka risba ali predmet: risba ali predmet naj bosta iz odpadnih oz. recikliranih ali
naravnih materialov. Največja velikost naj bo 1 meter.
3. Likovno delo: likovni prispevki so lahko v poljubni risarski, slikarski, grafični ali drugi
tehniki. Velikost največ A3 in kip 1 meter.
4. Film: krajši film, maksimalno 10 minut, v slov. jeziku, na DVD nosilcu v MPG2 formatu.
5. Gledališka predstava:, maksimalno 25 min., scenarij za gledališko predstavo ali
posnetek odigrane gledališke predstave na DVD nosilcu v MPG formatu.
6. Fotografija: lastne avtorske fotografije, na CD-ju, primerne za tisk, t.j. vsaj 3.600 x
2.400 slikovnih točk, format JPG, brez kompresije, 100 odstotna kakovost, posamezna
fotografija naj ne bo večja od 6 MB.
Poleg dela priložite še svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov, telefonska
številka, e-poštni naslov, da vas bodo organizator, v primeru, da bo vaše delo
nagrajeno, o tem lahko obvestil.
Avtorji jamčijo, da so dela, s katerimi sodelujejo v nagradnem natečaju, njihova avtorska.

6) Za dodatne informacije so vam na razpolago na naslednjem naslovu:
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
petra.grajzl@komunala-brezice.si.
Kontaktna oseba organizatorja: Petra Grajžl
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17. MEDNARODNA RAZSTAVA MINIATUR
Tudi letos je za člane DLB-ja na voljo enkratna priložnost sodelovanja na mednarodni razstavi:
17. RAZSTAVA MINIATUR (17. IZLOZBA MINIJATURA), Novi Dvori, Vrsilnica, v Zaprešiću
na Hrvaškem.
Posameznik lahko svoja dela pošlje po pošti. V kolikor pa bi se več članov odločilo za
sodelovanje, bo DLB organiziral prevoz del v Zaprešić. Spodaj več info:
ORGANIZATOR: Udruga likovnih stvaralaca Zapresic (www.uls.com.hr , info@ulszapresic.com)
KONTAKT: Irena Skrinjar 00385 (0)91 762 13 67, Šimun Tolić 00385 (0)92 100 14 46

DIMENZIJE: Vsak avtor lahko odda največ 3 izdelke (slika, grafika, keramika, skulptura, …).
Dela so lahko opremljena za razstavljanje, ni pa nujno obvezno.
Dvodimenzionalna dela: maksimalno 15 x 15 cm,
Tridimenzionalna dela: maksimalna: 15 x 15 x 15 cm.
DOVOLJENE TEHNIKE: Tematika in tehnike del so poljubne.
Natečaj je odprt do: 1. maja 2014. Izdelke lahko osebno predate v prostorih Muzeja Matija
Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8, Novi dvori, Zaprešić:
sob, 26.4.: 10-14 h, ned, 27.4.: 9-12 h,
tor, 29.4.: 9-14 h,
sre, 30.4.: 13-18 h.
Izdelke lahko pošljete tudi po pošti na naslov :
UDRUGA LIKOVNIH STVARALACA ZAPREŠIĆ, SAVSKA 15, 10290 ZAPREŠIĆ, Hrvatska
Strokovna žirija bo objavila izbor del za razstavo kot tudi nagrajenca za odkupno nagrado v
višini 3.000,00 KN (cca 390 EUR) do 10. maja 2014. Izdelke vračajo na stroške avtorja (ali se
jih prevzame osebno). O odprtju razstave v Vršilnici, v Zaprešiću, Novi Dvori boste obveščeni
naknadno. Razstava se v oktobru 2014 seli v Beograd, v hišo Dure Jakšića v Skadarliji. Za
razstavo bo izšel katalog z vsemi izbranimi/razstavljenimi deli.

!!! POMEMBNI DATUMI !!!
DAN?

URA?

KJE?

KAJ?

sobota,
12.4.
ponedeljek,
14.4.

ob
15.uri
ob
16.uri

Železniška postaja
Libna
Učilnica v I. nadstropju
Kulturnega doma Brežice

četrtek,
17.4.

ob
18.uri

Sejna soba
Upravne enote Brežice

Odprtje velikonočne razstave
Kulturnega društva Libna
Začetek tečaja
ENERGIJA
Odprtje razstave
BARVNE PALETE članic DLB:
Sonja Kostanjšek, Andreja Lapuh,
Ana Mamilovič in Branka Pirc
Oddaja del za nagradni natečaj
VODOVODNI STOLP SKOZI
MOJE OČI
Oddaja del za mednarodni natečaj/
razstavo MINIJATURE

četrtek,
24.4.

Komunala Brežice

sreda,
30.4.

Udruga likovnih stvaralaca
Zaprešić (ULS)

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

Društvo likovnikov Brežice
Info: d.l.brezice@gmail.si
Predsednica DLB: Kristina Bevc ℡ 031.50.55.77

Tajnica DLB: Ana Kunej ℡ 041 970 072

