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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: 3 ► sreda, 24.05.2006
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc, uredili: Nevenka Ruškovič in Kristina Bevc
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice,
lepo pozdravljeni. Ker je vreme že tako toplo in polno sonca, verjamem, da se je marsikdo od vas
že lotil likovnega ustvarjanja na prostem, če pa še ne, boste imeli v kratkem priložnost. A več o tem
v preberite v tokratni številki Blika.

VSEBINA:
-

v spomin

-

razstavljali so ...

-

zaključeni 2 likovni delavnici

-

ZLATA PALETA

-

SODELUJ . . .

o ex-tempore Trbovlje 2006
o

likovna kolonija
-''Brežice – moje mesto 2006''
-''Po podbočju naokrog''- priloga

V SPOMIN
Obveščamo vas da je v 59. letu starosti
za vedno odšel Slavko Gerič. Bil je
zaposlen kot kustos v galeriji vojašnice
Cerklje. Z njim smo vedno uspešno
sodelovali pri postavljanju razstav, bodisi
skupnih bodisi samostojnih. Ohranili ga
bomo v spominu kot prijaznega in po
srcu dobrega človeka.

RAZSTAVLJALI SO ...

V kratkem obdobju med zadnjim in tokratnim
Blikom se je zvrstilo kar nekaj otvoritev
razstav;
♦ Marinka Oštir in Metka Vimpolšek
sta 4. aprila postavili na ogled svoja
dela na skupni razstavi v razstavnih
prostorih Zdravstvenega doma Krško,
(razstava odprta do 29.maja 2006);
♦ Društvo likovnikov Brežice je
razstavljalo 6.aprila v razstavnih
prostorih prenovljenega gasilskega
doma v Dečnem selu ob prireditvi 10.
srečanja vaščanov SELO – SELA – SELE;
♦ Olga Piltaver je imela 7.aprila
otvoritev svoje prve samostojne
razstave v prostorih Ateljeja Vladke
Sumrek;
♦ Simona Dular je imela, tudi 7.aprila,
otvoritev samostojne razstave v
razstavišču Dvorana v parku v Krškem;
♦ Milena Gramc je imela, 8. in 9.
aprila, v prostorih stare osnovne šole
v Kapelah retrospektivno razstavo na
tamkajšnji prireditvi »Med praznikom
in vsakdanjikom«.
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ZAKLJUČENI 2 DELAVNICI
V začetku tega leta smo člani imeli možnost
prijaviti se na
- likovno izobraževanje
»Akvarel in gvaš«, ki je potekalo ob
sredah pod mentorstvom Vlada Cedilnika in
- likovno delavnico
»Sproščenost z barvo«, ki je potekala
ob petkih pod mentorstvom Rajka Čubra.
Oboje je sedaj zaključeno, dela, ki so nastala pa
bodo tekom leta postavljena na ogled ob
priložnostni razstavi.

slastnih jabolk,... Naučili smo se kaj pomeni
nepobarvani del slike in čemu služi belina papirja,
kako z prosojnostjo barv pridobiti volumen
slikanega predmeta.
Če na hitro naštejemo nekaj pomembnih točk, ki
so dobre smernice pri ustvarjanju z akvarelom:
-

-

-

--

Udeleženci tečaja »Sproščenost z barvo«
smo ustvarjali pod mentorstvom Rajka Čubra. Ker
ima Čuber svoj prepoznavni osebnostni stil
slikanja, smo se ga nalezli vsi sodelujoči, spet eni
bolj drugi manj, ki smo poskušali posegati za
njegovim znanjem. To prepoznavnost - plastenje
barvnih nanosov boste lahko opazili na razstavi,
ki bo nekje proti koncu leta.

-

-

začni z najsvetlejšim delom slike, saj
akvarel ni prekrivajoč in kasneje slike ne
moreš popraviti na svetleje,
za zračnost in lahkotnost slike pusti
ponekod nepobarvano (npr.: odsev
svetlobe na jabolku, belina snega,...),
delaj s hitrimi in odločnimi potezami,
barve dobro premešaj že na paleti,
uporabljaj prave akvarelne barve in ne
vodenih barvic, le tako bo slika 'sijala',
uporabljaj velik mehak okrogel čopič,
slikaj na akvarelni oz. debelejši papir
(izkoristi strukturo površine papirja).

Napotkov je seveda več a naj še omenim, da smo
spoznali tudi tehniko 'gvaš' slikanja, ki ima
skupnega z akvarelom to, da ste oba 'vodna
medija', vendar je samo gvaš prekrivajoč, kar
pomeni, da je pri tej tehniki slikanja možen
popravek.
Gvašu smo posvetili manj ur, saj je akvarel
zahtevnejši, večina članov se je s to tehniko
slikanja srečala prvič, medtem ko je ustvarjanje s
temperami vsem bolj znano.

Foto urtinek s tečaja (Čuber skrajno desno)
Uspešno zaključeni tečaj smo potrdili z živahnim
klepetom pri Splavarju.

-

-

Udeležence tečaja »Akvarel in gvaš« je
mentor Vlado Cedilnik seznanil z tehniko slikanja
z akvarelnimi barvami, osvajali smo prelivanje
barv, s čimer smo dosegali enkratne prizore
večernega neba, vihravih krošenj, zapeljivo

Foto utrinek s tečaja (Cedilnik skrajno levo)
Tečaj smo zaključili s prijetnim druženjem na
vikendu Danijele Meke, ki nas je ob tej priložnosti
pogostila v prijetnem ambientu takrat ravno
prebujajoče se narave.
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ZLATA PALETA 2006

Vsi, ki bi želeli sodelovati na Zlati paleti 2006, imate
možnost oddati svojo sliko/e
dne 29.maja 2006 (ponedeljek)
od 18.00 do 20.00 ure
Nevenki Ruškovič
v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.
Za leto 2006 so razpisane naslednje teme:
-

AKT – gola figura - človeško telo, torzo,
DEDIŠČINA – motiv gradovi/izbrani objekt vkomponirani v pejsaž ali kot
samostojni motiv – lahko tudi notranjščina
VODA – jezero, reke, morje/upodobitev vode v vseh oblikah in stanjih –
poudarek na vodo/

SLIKARSTVO REALIZEM - 23.06.2006 do 16.07.2006
Prireditelj razstave: Likovno društvo Mengeš, Glasbilarska 2, Mengeš
Razstava : v prostorih Gradu Jable
Sprejem del v Mengešu (na sedežu Likovnega društva Mengeš):
Petek, 02.06.2006 – od 17.00 do 20.00 ure
Sobota, 03.06.2006 – od 9.00 do 12.00 ure
Delo žirije:
Sobota, 03.06.2006 – ob 12.00 uri
Odprtje razstave:
Petek, 23.06.2006 – ob 18.00 uri

V IZBOR SE UPOŠTEVAJO – ČISTE TEHNIKE:
♦ SLIKARSTVO – čisti realizem, akvarel, pastel, olje, tempera, gvaš, oljni pastel, kolaž
♦ Slikarstvo – dimenzije – 50x40 najmanj in 100x70 največ – čista slika brez okvirja in
paspartuja
♦ Slike morajo biti novejšega datuma – letnica 2006 vidna na sliki

Zaključna razstava in prireditev ZLATE PALETE 2006:
Grad Slovenska Bistrica, petek, 17.11.2006, ob 18.00 uri
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SODELUJ ...
XXIV. SLIKARSKI
EX – TEMPORE TRBOVLJE 2006
Društvo revirskih likovnikov RELIK Trbovlje prireja 24. slikarski EX TEMPORE, ki bo v Trbovljah
od 11.06. do 17.06.2006.
Svečano odprtje razstave in podelitev nagrad bo v soboto 17.junija 2006 ob 17.00 uri v galetiji
Delavskega doma Trbovlje.
TEME:
- ZASAVSKA KRAJINA
- RUDARJENJE
- PROSTA TEMA
Pet najboljših likovnih del bo denarno nagrajenih. Predvideni bruto denarni sklad za nagrade znaša
450.000,00 SIT.
PRAVILNIK
1) Rok prijave: najkasneje do 06.06.20006 z izpolnjeno priloženo prijavnico na naš naslov.
2) Program: žigosanje podlog (OB PRIJAVI VEČ ČLANOV BO ORGANIZIRAN PREVOZ)
nedelja, 11.06. – od 10.00 do 17.00 ure
pon, tor,sre,čet – od 16.00 do 18.00 ure
petek, 17.06. – od 10.00 do 13.00 ure
Oddaja likovnih del:
Pet, 16.06. – od 16.00 do 19.00 ure in v sob, 17.06 – od 9.00 do 11.00 ure
Izbor žirije: sob, 17.06 – ob 11.30 uri
Odprtje razstave: sob, 17.06 – ob 17.00 uri
Družabno srečanje: sob, 17.06. – po odprtju razstave (večerja ob 18.30 uri)
3) Vsak udeleženec sme žigosati dve podlogi. Oddana likovna dela morajo biti opremljena za
razstavo. Žigosanje podlog in oddaja del v prostorih društva RELIK.
4) Tehnika: poljubna (format ne sme biti manjši od 50x40 cm in ne večji od 130x100 cm).
5) Prijavnina: znaša 4.000,00 in se plača ob prijavi oz. žigosanju podloge (vključuje večerjo po
otvoritvi razstave) (PRIJAVNICE DOBITE PRI NEVENKI RUŠKOVIČ NA 07.49.61.321)
6) Likovno delo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki; ime in priimek avtorja, njegov naslov,
naslov dela in prodajna cena. Avtorji nagrajenih del so dolžni odstopiti svoja dela organizatorju, ne
glede na postavljeno vrednost.
7) Vsa oddana likovna dela lahko udeleženci prevzemejo v 30-ih dneh po končani razstavi vsak
ponedeljek od 18.00 do 19.30 ure v prostorih Relika.

LIKOVNA KOLONIJA »BREŽICE – MOJE MESTO 2006«
Tradicionalna likovna kolonija, ki se vsako leto izvaja v drugem kraju naše občine, bo letos v samih
Brežicah. Več o sami koloniji; prijava, udeleženci, tema, žigosanje podlag, potrebščine, urnik,
razstava, nagrajevanje likovnih del,... boste izvedeli s strani JSKD, ki vas bo o tem obvestil po pošti .
Predsednica društva:
Nevenka Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e: nevenkaruskovic@email.si

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

