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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
Številka: 2 ► četrtek, 30.03.2006

► Glasilo sestavila in uredila Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice,
Lepo pozdravljeni v tem lepem spomladanskem času. Kakor rečeno tako storjeno; pred vami je
druga številka našega glasila, ki vam prinaša nove izzive in vas seznanja s številnimi dogodki.

OPRAVIČILO CVETKI MILOŠ
VSEBINA:
-

logotip Blik-a
opravičilo Cvetki Miloš
postavljanje razstav
VAN GOGH – ogled razstave
razstava v Dečnem selu
udeležencem JSKD tečajev;
pastel
stroški glasila Blik
utrinki iz Zagreba
aktivnosti naših članov
napovednik razstav

RAZPIS ZA LOGOTIP
Razpis za logotip se podaljša in hkrati
razširi
na
RAZPIS
ZA
LOGOTIP
DRUŠTVA. Logotip naj bo stiliziran,
enostaven
in
prepoznaven.
Izmed
zbranih predlogov bo najboljši izbran na
Občnem zboru. Izbran bo na podlagi
seštevka glasov. Za boljšo stimulacijo je
za nagrado razpisanih 20.000,00 tolarjev.

V prvi številki Blika je bila objavljena novica o
podeljenem priznanju za uspešno delo na
kulturnem področju v letu 2005, ki ga je
prejela Cvetka Miloš, naša mentorica na
kolonijah.
Članek je bil povzet po objavi iz
Posavskega obzornika, iz katerega je bila
vzeta tudi fotografija, pod katero je bila
navedena Miloševa. Objava je bila
napačna, zato se je napaka pojavila tudi
v Bliku, za kar se Cvetki Miloš in
bralcem opravičujem.

POSTAVLJANJE RAZSTAV
Ker se na razpis za pomoč pri postavljanju
razstav ni odzval nihče, predsednica društva,
Nevenka Ruškovič, osebno javno prosi
Baškovč Rajka za ponovno udeležbo pri
postavitvah razstav, pri katerih mu bodo, ob
pomoči
mentorja
Cedilnik
Vlada,
odgovornega za celosten izgled, izmenjujoč
se pomagali tudi člani UO (vsakič drug).
Postavitve razstav bodo plačane po sprejetem
odloku UO objavljenega v prejšnjem Bliku.
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VAN GOGH – OGLED RAZSTAVE
Predsednica društva OKO, Simona Dular, nas je
obvestila, da nas;

Društvo likovnikov Krško OKO VABI, da se jim
pridružimo na organiziranem ogledu razstave
VAN GOGH, MONDRIAN in HAŠKA ŠOLA v
ZAGREBU v soboto, 15. aprila 2006 ob 10.00 uri.
Ogled bo voden in bo trajal približno eno do dve
uri.

RAZSTAVA V DEČNEM SELU
Kot omenjeno že v prejšnji številki Blika,
bomo imeli v sklopu prireditve ob 10.srečanju
vaščanov SELO – SELA – SELE, skupinsko
likovno razstavo našega društva.
Prosim, da se razstave udeležite v čim
večjem številu. Na razstavi lahko sodelujete
tako z deli, ki so nastala na likovni koloniji v
Artičah 2004 kakor tudi z novimi. Otvoritev
razstave bo 6.aprila 2006 ob 19:00 uri v
Dečnem selu.
Zbirno mesto slik bo v prostorih Krajevne
skupnosti Šentlenart (zraven Gasilskega
doma) v ponedeljek, 03.04.2006. Slike
prinesite med 15:00 in 19:00 uro.

UDELEŽENCEM JSKD TEČAJEV
UO je dne, 23.03.2006 odločil, naj se v Bliku
objavi, da vsi, ki se izobražujejo na tečajih in
delavnicah JSKD, tudi redno razstavljajo. Na
ta način bodo predstavili svoj napredek oz.
kaj so se naučili in hkrati izpolnili svojo
obveznost.

ČLANSTVO IN ČLANARINA
Cena vstopnice je 30 HK – v primeru, da nas bo več
kot 20 pa je cena vstopnice manjša. Razstava je v
Galeriji KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, ZG, v
neposredni bližini strogega centra, od železniške
postaje do galerije pa bomo hodili cca 15-20 minut.
V Zagreb se bomo za spremembo odpravili z vlakom.
(kdor želi lahko pride tudi z osebnim avtom, vendar je
vlak zaradi problemov s parkiranjem ugodnejša
varianta).
Ker je sobota, so železniške povezave
neugodne, predlagamo pa naslednji vozni red:

dokaj

Odhod
Vstop Krško 7.30 – prestop (vstop) Dobova 7.42 – prihod ZG
8.34

Povratek:
Vstop ZG 14.22 – prestop (izstop) Dobova 15.02 – prihod
Krško 15.22
Vstop ZG 15.45 – prestop (izstop) Dobova 16.27 – ni
povezave do Krškega

Rok za plačilo članarine za leto 2006 se z
31.03.2006 izteče. Ker uradnega seznama
članov, ki so poravnali članarino še nimamo,
se tudi tokratni Blik pošilja vsem do sedanjim
članom, kar pa je zadnjič.
V letošnjem letu je društvo pridobilo tudi
nekaj novih članov, katere ob tej priložnosti
lepo pozdravljam in jim izrekam prisrčno
dobrodošlico.

UDELEŽENCEM TEČAJA PASTEL
Vse, ki ste dobili potrjeno udeležbo za tečaj
PASTELa v Krškem, obveščamo, da bo kotizacijo
14.000,00 sit na člana, založilo društvo, ki dobi
denarna sredstva povrnjena od JSKD po koncu
tečaja.

Glasilo Društva likovnikov Brežice

2006

stran 3

STROŠKI GLASILA BLIK
Glasilo Blik je namenjeno obveščanju članov
Društva likovnikov Brežice o dogodkih
vezanih na likovne dejavnosti, razstave,
kolonije,...Prva številka je požela pohvale in
navdušenje, saj je dosegla tudi člane, ki niso
prisotni na vseh delavnicah in nimajo
pregleda nad tekočimi aktivnostmi društva, a
jih to interesira.
UO je sprejel sklep, da se stroški, povezani z
oblikovanjem in distribucijo glasila, objavijo v
Bliku. Spodaj predstavljeni stroški veljajo za
eno izdajo Blika, ki se razpošlje na 100
članov.

Kljub objavljenemu vabilu v prejšnjem Bliku,
sva se iz našega društva udeležili le
predsednica in tajnica, ki pa sem na ta
poučen in zanimiv izlet povabila še sestrico.
Na želežniški postaji v Dobovi so se nam
pridružili še člani društva OKO in nekaj
njihovih prijateljev. Zbrala se nas je ravno
tako velika skupina, da smo lahko vsi slišali
prikupno vodičko, kako nam razlaga
zgodovino, pomen in obseg bogate zbirke
muzeja MIMARA.
Po izčrpnem pregledu zbranih del stalne
zbirke, smo si imeli priložnost ogledati tudi
razstavo sodobnih iranskih umetnic, ki so se
predstavile z slikami, plastiko in video zapisi.

4.900,00 – znamke (100 kom vrata A)
982,80 – pisemske ovojnice (100 kom)
0,00 – fotokopiranje*
5.000,00 – sestava/oblikovanje Bevc (na številko)**
12.882,80 SIT za posamezno izdajo Blika 100 članom
*Fotokopiranje nam brezplačno omogoči JSKD, za kar
se zahvaljujemo Simoni Rožman Strnad z OI Brežice,
ki nam pri tem pomaga.
** Po odloku UO z dne 23.03.2006.

Namen ta predstavitve je, da vsi dobite
občutek, kolikšen je to strošek za društvo. Vsi
komentarji glede tega so dobrodošli. V kolikor
bi prevladalo mnenje, da je to previsoko
finančno breme za društvo, bo Blik izhajal
redkeje oz. se bo ukinil.

UTRINKI IZ ZAGREBA
V soboto, 18.02.2006, je bil organiziran (s
strani društva OKO) voden ogled stalne
zbirke v muzeju MIMARA v Zagrebu.

Haideh Zarrinbal : brez naslova (izsek)

Ker je bila sobota neverjetno topla in
obsijana v soncu, smo jo po skupnem delu
dneva ucvrli še malce vsak po svoje
pohajkovat po mestu. S sestrico, ki se ji je
očitno ogled muzeja zdel še bolj imeniten kot
meni, sva si privoščili pri uličnem prodajalcu
marone - pečen kostanj.
Ker smo bili vsi, ob tako lepem dnevu,
zadovoljni z izbiro, kako smo izkoristili
sobotno dopoldne, vas vabim, da se nam ob
naslednjem takem dogodku pridružite.

AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOV
Članica našega društva, Breda Videnič
Kuplenik, je v Ateljeju Vladke Sumrek, dne
10.03.2006 ob 18.00 uri predstavila svoje
pesmi in likovna dela na delavnici Literarna
klepetalnica. Projekt je bil več kot uspešen.

Č E S T I T A M O !!!
Marija Kovačević : Mimara
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NATEČAJI; DELAVNICE; RAZPISI
MEDNARODNA
slikarska razstava COSEANO

2.slovenski BIENALE KERAMIKE
Postojna; 4.-31. julij 2006; 10h – 21h
Spremljevalna razstava nagrajenih avtorjev
Predjamski grad, 4.7.-31.8.2006, 9h–19h
Prijavnico z obveznima 2 kvalitetnima
fotografijama poslati najkasneje do 15.05.2006.
Prijavnica in razpis objavljena na
www.page.to/gaia
Tel.: 040.576.595 ali 040.603.462
Za več informacij e-naslov: athena@siol.net
ali
pri predsednici našega društva na tel. št.
07.49.62.321

VABLJENI
6.aprila 2006 ob 19:00 uri
v Gasilski dom
v Dečnem selu
na otvoritev
slikarske razstave.
Svoja dela bomo
razstavljali člani
Društva likovnikov Brežice
in učenci
Osnovne šole Artiče.

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

(v primeru slabega vremena naslednja nedelja)

tekmujejo slike z vsebino po lastni izbiri
(1.nagrada: 1.500 €),,
ravno tako na tečaju na ex tempore:
dela po izbiri (1.nagrada: 500 €),
posebni nagradni tečaj “100” let skupaj:
dela v mozaiku (1.nagrada: 300 €)
in kiparstvu (1.nagrada: 1.000 €)
Žigosanje platen na isti dan, pristopnina 20,00 €

Zadnji dan za vpis je 8.april 2006
Info: www.comune.coseano.ud.it, www.bccfc.it
Ali pri predsednici našega društva na 07.49.62.321

NAPOVEDNIK
Prireditve ob
10.srečanju vaščanov
SELO – SELA – SELE

Nedelja, 7.maj 2006, trg Municipio

DOGODKOV

V petek, 07.04.2006

V petek, 07.04.2006

ob 18.00 uri

ob 19.00 uri

VABLJENI

VABLJENI

na otvoritev prve samostojne
razstave likovnih del
članice KUD
Odskočna deska – Črnc

na otvoritev razstave
likovnih del
predsednice Društva
likovnikov Krško OKO

Olge Piltaver

SIMONE DULAR

V prostorih Ateljeja
Vladke Sumrek
na Črncu 64

V prostorih galerije
Dvorana v Parku
v Krškem

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

