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

BLIK 5
Številka: 5 ► torek, 24.04.2007
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorni: Nevenka Ruškovič in Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice,
lepo pozdravljeni. V letošnje leto smo že pošteno zakorakali, zato je tudi prav, da se ponovno
aktivno spoprimemo z novimi izzivi. Tokratna številka Blika vam ponuja ogromno informacij, kaj
vse se bo dogajalo v letošnjem letu.

VSEBINA:
-

članarina 2007

-

Blik logotip

-

naša internetna stran

-

tečaj keramike

-

'S Francem na Čatežu'

-

ZLATA PALETA 2007

-

obvestila in vabila…

o priloge:
razpis JSKD, prijavnici

BLIK LOGOTIP

Celo lansko leto je potekal razpis za logotip,
ki bi predstavljal to glasilo s simbolnim
znakom in pri tem upošteval našo likovno
dejavnost ter demografsko pripadnost. Med
prispelimi predlogi, katere so mi posredovali
naslednji člani našega društva; Bevc Natalija,
Grubar Emilija, Klemenčič Slavka, Pungerčič
Bernard, Ruškovič Oliver in Vimpolšek Metka,
je bil na občnem zboru anonimno izglasovan
predlog Oliverja Ruškoviča, ki si je tako
zaslužil razpisano nagrado, v višini sedaj že
nekdanjih 20.000,00 tolarjev oz. 83,46 EUR.

NAŠA INTERNETNA STRAN
ČLANARINA 2007
Vsi, ki še niste poravnali članarine za
letošnje leto (oz. še lansko) in še niste
dopolnili 70 let, lahko le-to (10,00 EUR)
vplačate na TRR društva: 023730016114637. Pod namen vplačila pa
napišite: 2007 članarina.

V kratkem bo postavljena tudi spletna stran
Društva likovnikov Brežice: www.dlb.si . Na
njej boste našli vse do sedaj izšle Blike, foto
utrinke z razstav in kolonij, delavnic in
tečajev ter mnogo ostalih zanimivih
informacij. Spletno stran bo postavil in
posodabljal Oliver Ruškovič.
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TEČAJ KERAMIKE
Društvo likovnikov Brežice objavlja

RAZPIS
za tečaj

S FRANCEM NA ČATEŽU
Krajevna skupnost Čatež v sodelovanju z Gostilno
pension Les na dolgoletno željo Franca Lesa
organizira slikarsko kolonijo na Čatežu ob Savi.
Ob obnovi in preureditvi zgradbe stare šole na
Čatežu v večnamenski DOM KRAJANOV nas vabi na

OSNOVE OBLIKOVANJA
UNIKATNE KERAMIKE

likovno kolonijo

pod mentorstvom Nevenke Ruškovič.

'S FRANCEM NA ČATEŽU'

- -

Kotizacije ni. Plača se samo glina in žganje le-te,
kar znaša predvidoma 30 EUR na udeleženca.

ki bo potekala v soboto 19. in 20. maja 2007 pod
mentorstvom akademske slikarke Cvetke Miloš.

KJE: Zaradi narave dela z glino (prah, sušenje
izdelkov, veliko število pripomočkov), tečaja ne
bo moč izvajati v učilnici prosvetnega doma.
Potekal bo v delavnici na Bojsnem.

KDO: V kolikor bo prijavljenih več udeležencev,
se bodo organizirale skupine po 8-10 oseb.
POGOJ:
Na razpis se lahko prijavijo zgolj člani Društva
likovnikov Brežice, ki so poravnali članarino za
letošnje leto (zamudniki tudi za leto 2006).

KDAJ: Tečaj se bo začel predvidoma v prvem
tednu meseca junija. V prijavnici je potrebno
obvezno označiti kateri termini vam najbolj
ustrezajo. Na voljo je več možnosti. Tečaj bo
potekal po večinski volji udeležencev.
ROK PRIJAVE: Prijavnice je potrebno oddati
do 10.maja 2007 mentorici Nevenki Ruškovič
(njen naslov je na zadnji strani).

INFO: Vse dodatne informacije (točen datum
začetka
tečaja,
točen
naslov
delavnice,
pripomočki,…) boste udeleženci prejeli naknadno.

Kontaktna oseba:
Nevenka Ruškovič – 07.49.61.321

Zbor bo ob 9.uri v gostilni LES na Čatežu ob Savi.
Udeleženci dobijo slikarski material – 2 platni,
primeren prostor za ustvarjanje, prehrano ter
nočitev (za udeležence od drugod).
Vsak udeleženec podari eno končano sliko
za opremo doma, drugo platno lahko obdrži.
Vabljeni so akademski in ljubiteljski
slikarji, ki bodo ustvarjali na platnih večjih
formatov (minimalno 80 cm višine).
Vsa nastala dela bodo digitalno dokumentirali in
jih predstavili v katalogu, širši javnosti pa bodo
dela na ogled na zaključni razstavi v Domu
krajanov od 29.junija do 29.julija 2007.
Udeležbo potrdite do 15.05.2007 na:
g.les@siol.net
ali

051 346 037 – Nasta Les
031 569 303 – Frenk Les
040 453 810 – Milan Jamnik
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ZLATA PALETA 2007

Vsi, ki bi želeli sodelovati na Zlati paleti 2007, imate
možnost oddati svojo sliko/e
dne 3.maja 2007 (četrtek)
od 18.00 do 20.00 ure
Nevenki Ruškovič
v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.
Za leto 2007 so razpisane naslednje teme:
-

ŽIVALI – ŽIVALSKE FIGURE,
DEDIŠČINA – motiv CERKVA/izbrani objekt vkomponirani v pejsaž ali kot
samostojni motiv – lahko tudi notranjščina
PORTRET DREVESA – drevo koz samostojen motiv ali drugače

SLIKARSTVO REALIZEM - 23.06.2006 do 16.07.2006
Prireditelj razstave: Društvo ljubiteljskega slikanja Kočevje
Razstava : v prostorih Name Kočevje
Sprejem del v Kočevju (na sedežu Društvo ljubiteljskega slikanja Kočevje):
Petek, 04.05.2007 – od 17.00 do 20.00 ure
Sobota, 05.05.2007 – od 10.00 do 12.00 ure
Delo žirije:
Sobota, 05.05.2006 – ob 12.00 uri
Odprtje razstave:
Petek, 25.05.2007
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
paspatuja
♦ RISBA GRAFIKE – propozicije ostanejo – 80x60 maximum in 30x20 najmanj – to je
brez okvirja in brez paspatuja
♦ RISBA – svinčnik, barvni svinčnik, oglje perorisba, lavirana risba, flumaster, kemični
svinčnik / vse kar lahko potegneš s črto
__________________________________________________________________________________________________________

♦

♦

Slike morajo biti OBVEZNO uokvirjene!
Slike morajo biti novejšega datuma – letnica 2007 vidna na sliki

Zaključna razstava in prireditev ZLATE PALETE 2007:
Razstavni prostor Kulturni dom v Slovenskih Konjicah,
petek, 16.11.2006, ob 18.00 uri
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OBVESTILA IN VABILA ...
RAZPIS JSKD
POLETNIH DELAVNIC IN TEČAJEV
POLETJE 2007
Priloženo ste prejeli razpis likovnih delavnic in tečajev, ki jih organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti
Ljubljana. Ker je sklad letos podal nova navodila, ki narekujejo omejitev števila povrnjenih kotizacij za
izobraževanja, je upravni odbor sprejel odlok, s katerim se smatrajo upravičeni za izobraževanje na račun
društva člani, ki so imajo vsaj tri leta aktivnega delovanja v likovnem društvu. To pomeni:
-

aktivno sodelovanje na kolonijah in njihovih razstavah,
razna pomoč pri delu v društvu oz. sodelovanje pri raznih aktivnostih društva
sodelovanje na dogodkih kot so Zlata paleta, Ex-tempore Piran, …
ne upoštevajo se sodelovanja na študijskih razstavah, saj se ti izdelki ne smatrajo za popolnoma
samostojna likovna dela.

Vsi, ki ne dosegajo kriterijev, imajo ravno tako možnost izobraževati se na skladovih delavnicah in tečajih,
vendar zgolj kot samoplačniki.

PREDVIDENE LIKOVNE KOLONIJE
2007

obdobje

LIKOVNE
KOLONIJE - PRIREDITVE - SODELOVANJE

ORGANIZATOR

4
5
3
2
6
7
8
9
10
11
12
13

4.-5.maj
19.-20.maj
26.maj
maj
junij
junij
julij
avgust
avgust
september
oktober
oktober

Zlata paleta Kočevje
Likovna kolonija Čatež ob Savi
Likovna kolonija Globoko
Likovna kolonija Raka
Likovna kolonija Cerklje ob Krki
Likovna kolonija Črnomelj - Jurjevanje
Likovna kolonija Vranoviči
Likovna kolonija Drašiči
Likovna kolonija Adlešiči
Ex-tempore Piran
Likovna kolonija Bizeljsko
Likovna kolonija Mostec

ZLDS
GD Čatež ob Savi
GD Globoko
DL Krško 'OKO'
JSKD OI Brežice
TD Črnomelj
KUD Laterna Črnomelj
KUD Laterna Črnomelj
KUD Laterna Črnomelj
Obalne galerije Piran
OŠ Bizeljsko + TD Bizeljsko
Gostilna Krulc

(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)
(+razstava)

KUD ODSKOČNA DESKA nas VABI
V petek, 11.maja 2007 ob 18.00 uri
V prostore atrija nove Upravne enote Brežice
Poslovni center Gasa
Cesta prvih borcev 24a

Na pregledno likovno razstavo slik
BREDE VIDENIČ KUPLENIK, CVETKE ŽIČKAR, OLGE PILTAVER, VLADKE SUMREK,

poslikanih uporabnih predmetov Merice Žnideršič in
lesenih skulptur Franca Balasa.
Predsednica društva:
Nevenka Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e: nevenkaruskovic@email.si

Tajnica društva:
Kristina Bevc
Orešje 37
8259 Bizeljsko
GSM: 031.50.55.77
E: oris.kristina@s5.net

