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

BLIK 7
Številka: 7 ► četrtek, 14.06.2007
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorna: Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Prvi val srečanj likovnikov je mimo, tako imamo sedaj kar nekaj priložnosti ogledati si nastala dela
na prihajajočih razstavah, kar pa ne pomeni, da je zmanjkalo izzivov za ustvarjanje, ravno
nasprotno; nove priložnosti so že pred vami.

VSEBINA:
-

razstavljali so ...

-

dokončajte slike

-

likovna kolonija Cerklje ob Krki

-

likovna kolonija Črnomelj

-

poletna grafična delavnica

-

napovednik dogodkov:

RAZSTAVLJALI SO ...
•

Branka Pirc je imela otvoritev
razstave v Dvorani v parku, v Krškem,
kjer je predstavila svoja kiparska dela.

•

Člani Društva likovnikov Brežice
so svoja študijska dela, nastala na
tečaju Sproščenost z barvo II, pod
mentorstvom Rajka Čubra, postavili na
ogled v dvorani Savice Zorko, v
Knjižnici Brežice.

o piknik
o vabila na razstave

DOKONČAJTE SLIKE
Vsi, ki ste se udeležili likovne kolonije
Globoko, lahko oddate svoja dela za razstavo
Nevenki Ruškovič v ponedeljek, 18.06.2007
pri njej doma – Kettejeva ulica 2, Brežice –
najvišje nadstropje, tel.: 07.49.61.321.

NE SPREGLEJTE!

PIKNIK
VEČ NA ZADNJI STRANI

Dela ni nujno uokviriti. Kdor je ustvarjal na
papir, lahko svoja dela prilepi na večji karton
oz. trši (lahko barvni) papir. Zaželena pa so
obešala na zadnji strani, ki bodo omogočila
lažjo postavitev razstavljenih del.
Vabilo na razstavo priloženo!
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LIK.KOLONIJA Cerklje ob Krki

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,
območna izpostava Brežice
tudi letos organizira območno likovno kolonijo,
tokrat v Cerkljah ob Krki.
V A B L J E N I!
- -

POTEK KOLONIJE:
ČAS TRAJANJA:
sobota 23.6. in nedelja 24. 6. 2007
MENTOR: Vlado Cedilnik
TEMA in MOTIVI se morajo navezovati na
kraj dogodka (Cerklje, okolica).

PRIJAVA: do petka, 15. junija 2007,
pošljite prijavnico na JSKD OI Brežice, lahko
tudi po faksu (07 49 90 651). KDOR
PRIJAVNICE NI PREJEL PO POŠTI, JO
LAHKO DOBI NA JSKD OI Brežice - 07 49 90
650, 031.473.224 ALI PRI Kristini Bevc031.50.55.77 .
URNIK:
sobota, 23. 6. 2007
 -9.00 - Stara gostilna Prah na Vel.
Malencah (pri mostu v Krški vasi) - zbor
udeležencev, jutranja
kavica
ali
sok,
žigosanje platen;
- delo in ustvarjanje na terenu
-17.00 - malica in klepet o ustvarjanju
– Stara gostilna Prah na Vel. Malencah
nedelja, 24. 6. 2007
- delo in ustvarjanje na terenu

UDELEŽENCI:
-

člani društev, ki delujejo v občini
Brežice (udeležba brez kotizacije);
člani društev iz drugih občin s
kotizacijo 35€ po osebi;

POTREBŠČINE: vsak udeleženec naj bi
ustvaril najmanj 2 sliki v poljubni slikarski
tehniki v poljubnem formatu (min. 40 x 40 in
max. 100 x100 cm). Potrebni material
prinese vsak s seboj.
RAZSTAVA: september, 2007
Galerija Vojašnice Cerklje ob Krki
-

-

-

vsak udeleženec kolonije naj bi
sodeloval tudi na razstavi, vendar
samo z deli, ki so nastala na likovni
koloniji in na žigosani podlagi;
strokovno mnenje o razstavljenih
delih bo drugo leto zapored podal
Jožef
Matijevič,
umetnostni
zgodovinar iz Novega mesta;
prijavnico za razstavo, kjer se bodo
vpisali vsi podatki o delih, boste
prejeli naknadno.

-14.00 - kosilo in klepet o ustvarjenih
delih – Stara gostilna Prah na Vel. Malencah
JSKD OI Brežice vsem udeležencem (članom
društev iz občine Brežice) – pokriva strošek
kotizacije, jutranjo kavico ali sok, sobotno
malico z bonom za pijačo, nedeljsko kosilo z
bonom za pijačo). Udeležencem – plačnikom
kotizacije, v strošek kotizacije nista všteta
malica in kosilo.

LIK.KOLONIJA ČRNOMELJ

Ob tradicionalni večdnevni prireditvi Jurjevanje v
Črnomlju, smo vabljeni na likovno kolonijo, ki bo
potekala 16. in 17.junija 2007, vsak dan od
10. ure naprej z zborom pri organizatorju KUD
Laterna (kontaktna oseba: Slavko Čečura –
040.661.802) v starem mestnem jedru pri
obnovljeni cerkvi Sv.Duha.

Belokranjci kličejo…
Hojte! Hojte k nam na Jurjevanje!
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POLETNA GRAFIČNA DELAVNICA

3. – 8. julij 2007
Pomemben del stalnih zbirk Galerije Božidar Jakac predstavljajo grafična dela, ki so najbolj
zaokroženo predstavljena v grafični zbirki Božidarja Jakca in Grafičnem kabinetu Bogdana
Borčića.
Predstavljeni okvir nam predstavlja izhodišče letošnje poletne delavnice, ki jo bo vodil
akademski slikar in grafik, Gorazd Šimenko.
Gorazd Šimenko
je leta 1997 diplomiral oddelku za slikarstvo ljubljanske Akademije za likovno umetnost v
razredu prof. Andreja Jemca in nadaljeval študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju.
Živi in ustvarja v Ljubljani.

V delavnico, ki je namenjena vsem, ki jih zanima ustvarjanje in poglabljanje
znanj na področju grafične umetnosti, sprejmemo do
10 udeležencev.
Kotizacija je 85,00 EUR.
V delavnici bodo udeleženci spoznali del grafičnih fondov, ki jih hranimo v Galeriji Božidarja
Jakca, v nadaljevanju pa se bodo pod vodstvom mentorja sami »spoprijeli« z ustvarjanjem v
različnih grafičnih tehnikah.
Delo v delavnici bo potekalo od torka, 3., do petka, 6. julija, med 14.00 in 18.00 ter v soboto 7.
in nedeljo 8. julija od 10.00 dalje. Ker se bo delo nadgrajevalo, je potrebna vsakodnevna udeležba
v programu.

Prijave sprejemamo do srede,
27. junija 2007.

Informacije:
Helena Rožman, višja kustosinja, pedagoginja
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45
8311 Kostanjevica na Krki
T: 07/49 87 008, F: 07/49 87 335
www.galerija-bj.si
e-pošta: helena.rozman@galerija-bj.si
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NAPOVEDNIK
ČLANI

DOGODKOV

DRUŠTVA LIKOVNIKOV BREŽICE

vljudno vabljeni na
P I K N I K
s kratkim kulturnim programom ob
70.rojstnem dnevu našega dolgoletnega
mentorja Vlada Cedilnika
v ponedeljek, 25.junija 2007 ob 10.uri
na ribnik

PRILIPE
Za hrano in pijačo poskrbljeno,
s seboj prinesite
le dobro voljo in nekaj peciva.
POZOR! Naknadnega vabila za piknik NE bomo pošiljali!

Društvo likovnikov Krško

OKO

V četrtek, 21.06.2007

V petek, 29.06.2007

ob 19.00 uri

ob 19.00 uri

vabita

VABLJENI

VABLJENI

ob dnevu društva, v spomin na
kiparja Vladimirja Štovička

na otvoritev

na Čatež ob Savi
v Dom krajanov Čatež

in
JSKD OI Krško

na odprtje pregledne razstave
likovnih del članov Društva
likovnikov Krško OKO

študijske likovne razstave
del nastalih na delavnicah

pod mentorstvom
Todorčeta Atanasova

v torek, 19. junija 2007,
ob 19. uri,
v Galeriji Krško

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

na otvoritev razstave
likovnih del
slikarske kolonije

V prostorih galerije
Dvorana v Parku
v Krškem

'S Francem na Čatežu'

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

