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

BLIK 8
Številka: 8 ► torek, 29.08.2007
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorna: Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Dopustov bo kmalu konec, novi izzivi pa že čakajo na vas, zato kar zavihajte rokave…

VSEBINA:

-

V spomin

-

Sodelovali smo …

-

Imeli smo piknik

-

Ex tempore Piran 2007

-

Ne pozabite!

SODELOVALI SMO ...
•

Člani Društva likovnikov Brežice
so s svojimi deli sodelovali na Zlati
paleti 2007 v Kočevju.

•

Člani Društva likovnikov Brežice
smo se udeležili likovne kolonije 'S
Francem na Čatežu'.

•

Janez Muhvič se je udeležil likovne
kolonije v Adlešičih (Bela krajina).

•

Člani Društva likovnikov Brežice
so se udeležili tudi likovne kolonije
'Raka 2007', na kateri nastala dela ste
si lahko ogledali pred kratkim ob
odprtju razstave.

•

Likovne kolonije v Kotu pri Prelesju
(Bela Krajina) smo se udeležili in tako
sprejeli
povabilo
črnomaljskega
župana Tanja Kržan, Aleksander
Hvalc, Natalija in Kristina Bevc.

•

Aleksander Hvalc in Kristina Bevc
sva se udeležila tudi likovne kolonije v
Drašičih – Soseska (Bela krajina).

o oddajte dela
o tudi črna je barva

V spomin
Poslovili smo se od našega člana,
likovnika, Franc Lesa. Po njegovi zamisli
se je letos odvila likovna kolonija 'S
Francem na Čatežu', katere smo se
mnogi udeležili in z razstavljenimi deli
prispevali košček k uresničitvi njegove
srčne želje.
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Imeli smo piknik
V ponedeljek, 25.06, na državni praznik smo
likovniki imeli piknik. Zaradi peklenske vročine,
je prvotno dogovorjeno lokacijo ribnik Prilipe
zamenjala prijetna gozdna senca bližnjega
lovskega bivaka.
Ker je bil datum piknika blizu okroglega in
spoštljivega 70. rojstnega dneva našega
dolgoletnega mentorja, Vlada Cedilnika, se le-ta
ni mogel izogniti njemu posvečenega kratkega
kulturnega programa.

Vsi so prinesli s seboj dobro voljo, kar je glavna
sestavina dobrega piknika, a da nismo bili ne
lačni ne žejni pove že fotografija, saj so vestne
kuharice delale za 5 ter pripravile okusno
zelenjavno prilogo, ki se je odlično podala k več
vrstam mesa.

Ta je med drugim zajemal tudi zdravstveni
pregled 'izkušene' doktorske ekipe z redarjem,
na podlagi katerega je ugotovljeno, da je naš
mentor dobrega zdravja, sposobnost opazovanja
in prepoznavanja odlična, sledenje trendom pa
popolno (glej sliko spodaj), kar pomeni, da mu
tempo današnjega časa ne dela preglavic, zato
se nas (zvestih učencev) ne bo rešil še lep čas.
Dve izmed kuharic: Cvetka Žičkar in Olga Piltaver

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji sladkega,
saj je kar nekaj likovnikov prineslo domače
pecivo. Manjkala ni niti domača kapljica.
Po obilnem kosilu in prijetnem druženju so se
mnogi pred odhodom odpravili še na krajši potep
po gozdnih poteh.

Če povzamem;
tisti, ki niste prišli,
ste zamudili pošteno zabavo.
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EX TEMPORE PIRAN 2007
XLII.mednarodni slikarski ex-tempore
ŽIGOSANJE PLATEN:
VSI, KI ŽELITE SODELOVATI, PRINESITE PODLAGO/-I KRISTINI BEVC, v petek,
31.avgusta 2007, med 9. in 15.uro na naslov Cesta prvih borcev 28, Brežice, 1.nadst. (glej
napis Arhitekst – revija Oris). Platna bodo žigosana v soboto (Celje – trgovina Art) in jih
boste lahko prevzeli bodisi isti dan bodisi po dogovoru. Ob oddaji podlag poravnate tudi
vpisnino. Vsak udeleženec sme žigosati največ 2 podlagi, odda pa lahko samo 1 delo.
VPISNINA: 30 €
- za dijake in študente s potrjenim indeksom: 15 €
- plačilo ob žigosanju platen
- lanskoletni udeleženci imajo 5% popust; študentje 14€, ostali 28€
TEME: Piran, Istra, stare barke, soline, solinska polja, Minoritski samostan, obalno mesto, morje,
mandrač, prosta tema.
PREDPISAN FORMAT PODLAGE:
- najkrajša dovoljena stranica: 50 cm
- najdaljša dovoljena stranica: 130 cm
VSAKO ODDANO DELO MORA BITI UOKVIRJENO IN PRIPRAVLJENO ZA RAZSTAVO.
Na hrbtni strani dela morajo biti navedeni podatki; tema, naslov dela, prodajna cena (bruto v €) ter
avtorjevo ime, priimek, naslov, e-mail in telefonska številka. Organizator ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe oddanih del.
ODDAJA DEL V MESTNI GALERIJI PIRAN (društvo bo organiziralo skupno oddajo/prevzem del):
- od 1. do 6. septembra 2007, med 8. in 20. uro,
- v petek, 7. septembra 2007, med 8. in 16. uro.
NAGRADNI SKLAD: 37.000 €
Mednarodna strokovna žirija podeli:
- GRAND PRIX – 2.000 €
- VELIKE ODKUPNE NAGRADE
- NAGRADI ZA MLADEGA AVTORJA
- NAGRADO ZA AKVAREL – 500 € (odkupne nagrade po 350 €)
- ČASTNA PRIZNANJA
NAGRAJENCI SO DOLŽNI ODSTOPITI NAGRAJENE SLIKE NE GLEDE NA DOLOČENO
PRODAJNO CENO. Vsa razstavljena dela bodo naprodaj po ceni, ki jo določi avtor, upoštevajoč
obvezne dajatve.
Dela za postavitev razstav v Mestni galeriji Piran in v skladišču soli Monfort izbere
mednarodna strokovna žirija.
RAZSTAVA DEL IZ KONKURENCE ZA NAGRADE bo s soglasjem avtorjev na ogled na Tartinijevem
trgu v soboto, 8.septembra 2007, med 10. in 18.uro.
Dela, ki ne bodo razstavljena v galerijah, avtorji prevzamejo v:
- Krajevni skupnosti Piran, Levstikova 7, v soboto, 8.sept.2007, med 20. in 23.uro
- Mestni galeriji Piran od ned., 9.9.2007 do ned., 30.9.2007, sicer postanejo last organizatorja.

Dela, ki bodo razstavljena (razstava bo do 30.9.2007), avtorji prevzamejo v Mestni galeriji
najkasneje do 30.102007, sicer postanejo last organizatorja.
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N E

P O Z A B I T E !
ODDAJTE DELA

Vsi, ki ste se udeležili likovne kolonije Cerklje ob Krki,
lahko oddate svoja dela za razstavo na JSKD izpostavo Brežice v času:
-

od 17.9. – 21.9. (dopoldne) ali
- 19.9. med 15 – 17 uro.

Razstava bo v četrtek, 27.9.2007 ob 18.00 uri
v prostorih vojašnice Cerklje ob Krki.

TUDI ČRNA JE BARVA
Podrobneje ste imeli predstavljen razpis v številki BLIK6, tokrat naj vas le na hitro spomnim;
Razpisana tema ne omejuje ne vsebine ne sloga, prav tako pridejo v poštev vse tehnike in
materiali. Ustvarjalci se lahko odločijo za katero koli temo (krajino, portret, žanrski
prizor, tihožitje, povsem nepredmetno rešitev…), za kakršen koli slogovni izraz in katero
koli tehniko (risbo, sliko, grafiko, kolaž, relief, malo plastiko, keramiko, mešano tehniko
…).
Sodelujejo lahko z enim ali največ tremi med seboj vsebinsko ali oblikovno povezanimi deli.

Edini pogoj se nanaša na barvo: likovna dela morajo biti izvedena pretežno s črno.
1. Izdelki morajo biti na hrbtni strani označeni z imenom in priimkom avtorja ter
naslovom izdelka;
2. Vsak avtor mora biti svojim delom priložiti natančno izpolnjeno prijavnico;
3. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek 15. oktober 2007. Do vključno tega dne
oddajte svoja dela in prijavnico na svojo območno izpostavo JSKD.
4. Avtorji bodo o izboru del obveščeni najkasneje do petka 26. 10. 2007
Za vse informacije lahko pokličite na JSKD izpostavo Brežice:
Franc Kene – organizator: 07 49 90 650
Simona Rožman Strnad - vodja izpostave: 031 473 224

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

