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

B L I K 13
Številka: 13 ► sreda, 27.08.2008
► Glasilo sestavil in oblikoval: Oliver Ruškovič
► Za vsebino odgovorna: Nevenka Ruškovič in Oliver Ruškovič
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Vrnili smo se z dopustov, vročina je popustila in čas je da se ponovno aktiviramo.

VSEBINA:
-

dlb.si - stran deluje!

-

Ex-tempore Piran 2008

-

likovni tečaj Akvarel

-

likovni tečaj Barvna igra II

-

razstava v Mestni hiši

-

napovednik: likovne kolonije

-

obvestila

Vse morebitne predloge, pripombe,
pohvale in komentarje lahko pošljete
na e-mail webmaster@dlb.si.

DLB.si stran deluje!
Spletna stran našega društva, ki je
dostopna na naslovu http://www.dlb.si,
je popolnoma zaživela. Na njej si boste
lahko po skoraj vseh razstavah društva
ogledali fotografije z le teh in tudi
spremljali obvestila na oglasni deski, ki
pa bodo izhajala prav tako tudi v BLIK-u.
Na spletni strani so za dolpoteg na voljo
vse številke glasila BLIK v formatu .pdf
(odpira se v Adobe Readerju). V .doc
formatu pa pristopna izjava ter zapisnik z
občnega zbora (z dne 11.01.2008).

Ex-Tempore Piran 2008
Obalne galerije v Piranu organizirajo 43.
mednarodni Ex-tempore, ki bo trajal od
30. avgusta do 6. septembra.
Društvo likovnikov Brežice organizira
žigosanje platen, prevoz slik v Piran ter
nazaj domov.
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Ex-tempore Piran je za nas amaterske
slikarje velik izziv:
-

-

podeljuje se okrog 40 nagrad
(nagradni sklad 36.000 €)
priznanje pridobljeno v Piranu (če
sprejmejo sliko na razstavo) ima
velik pomen za posameznika
neuspeh se hitro pozabi, je pa tudi
nujen saj te sili v premislek, če si
sploh na pravi slikarski poti

Slikarske podlage bomo odpeljali žigosati v
soboto 30. avgusta, zato lepo prosim, da
jih prinesete predsednici na naslov:
Kettejeva 2, v petek, 29. avgusta,
popoldan ter jih prevzamete takoj v soboto
popoldan.
Predpisan format podlage:
najkrajša dovoljena stranica: 50 cm
najdaljša dovoljena stranica: 130 cm
Vpisnina je 30 €, ki se plača ob žigosanju
platen.
Teme so: Piran, Istra, stare barke, soline,
solinska polja, morje, obalno mesto,
mandrač, prosta tema.

V primeru, da bo prijavljenih več kot 15
članov, bomo naredili dve skupini in se
bo tako vsaka tečaja udeležila petkrat.

Likovni tečaj BARVNA IGRA II
Društvo likovnikov Brežice razpisuje
tečaj Barvna igra II, mentor Rajko
Čuber. Kotizacije ni, za slikarski
material poskrbi vsak sam. Osnovno
slikarsko znanje je nujno potrebno.
Tečaj naj bi potekal ob ponedeljkih, od
16. do 19. ure, v naši učilnici v
Prosvetnem domu Brežice. Skupno: 10krat po tri ure, Začetek: predvidoma
6.10. 2008.
V primeru, da bo prijavljenih več kot 15
članov, bomo naredili dve skupini in se
bo tako vsaka tečaja udeležila petkrat.
Izpolnjene
prijavnice
je
potrebno
poslati po pošti na naslov: Nevenka
Ruškovič, Kettejeva 2, 8250 Brežice
ali Branka Ereš, Kocbekova ulica 16,
8250 Brežice, do 20. septembra
2008.

Ustvarja se doma do četrtka, 4.
septembra, popoldan, ko je treba izdelke
oddati predsednici društva na zgoraj
omenjeni naslov.

Likovni tečaj AKVAREL
Društvo likovnikov Brežice razpisuje tečaj
Akvarel,
mentor
Vlado
Cedilnik.
Kotizacije ni, za slikarski material poskrbi
vsak sam. Osnovno slikarsko znanje je
nujno potrebno.
Tečaj naj bi potekal ob četrtkih, od 16. do
19. ure, v naši učilnici v Prosvetnem
domu Brežice. Skupno: 10-krat po tri ure,
Začetek: predvidoma 9.10. 2008.

Razstava v Mestni hiši
Naša razstava v Mestni hiši, bo do 19.
septembra. Po tem datumu lahko
prevzamete slike na istemu naslovu.
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Napovednik dogodkov

OBVESTILA

-

V spomin na g. Vučajnk Dušana, na
ribniku v Brestanici

JSKD Brežice nas obvešča, da nastala
dela na likovni koloniji Dobova, dostavimo
na njihov naslov: Cesta prvih borcev 11,
Brežice, do 15.9. 2008.

-

Naša likovna
Brežicah

Zmenjeni smo, da JSKD ne bo pošiljal
naknadnih obvestil, zato prosimo člane,
bodite pozorni na datume!

-

Likovna kolonija gostilne Krulc

Jeseni bodo tri likovne kolonije:

kolonija

Jesen

v

Organizatorji vseh treh smo se dogovorili,
da bo na ribniku Brestanica, likovna
kolonija predvidoma 27. septembra.
Organizator likovne kolonije je Helena
Vučajnk (steklarstvo Vučajnk, Krško).
Vabljeni boste vsi člani, udeležbo toplo
priporočamo zaradi motivov in dobrega
vzdušja.
Število udeležencev ni omejeno.

Prvi in drugi vikend v oktobru bomo
likovno kolonijo imeli mi in gostilna Krulc.
Še ni dokončno dogovorjeno, kateri bo
imel kdaj.
Naše likovno društvo bo na likovno
kolonijo povabilo tudi člane KD Lanterna
iz Črnomelj.
Število udeležencev ne bo omejeno.

Razstava slik nastalih na likovni koloniji
Dobova, bo predvidoma 25.9. v gostilni
Krulc na Mostecu.
Vabila za
naknadno.

razstavo

bo

JSKD

poslal

Vse prijavljene na grafično delavnico v
Kostanjevici obveščamo, da bo ponovni
razpis za delavnico v septembru, ker je v
juniju odpadla zaradi nezadostnega
števila prijavljenih.
Sodelovali smo na prireditvi Brežice Moje mesto 2008
Občina Brežice in Zavod za podjetništvo
in turizem Brežice so pripravili kulturno,
športno in zabavno prireditev v samem
centru mesta, z že danes razpoznavnim
imenom "Brežice moje mesto".
Člani društva likovnikov Brežice:

Gostilna Krulc organizira vsako leto
likovno kolonijo. Povabljeni so člani
likovnih društev Ljubljana, Dobova in
Brežice.
Število udeležencev našega društva je
omejeno in sicer na do šest oseb.
Vabila za vse tri likovne kolonije boste
prejeli naknadno.

Marija Kukovica, Jože Šterk, Milena
Roštohar,
Verica
Goričanac,
Janez
Muhvič, Vladka Sumrek in Nevenka
Ruškovič so prinesli svoja dela in kljub
hudi vročini preživeli popoldan na
stojnici.

stran 4

FOTO UTRINKI

Predsednica društva:
Nevenka Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e-mail: nevenkaruskovic@gmail.com

Tajnica:
Kristina Bevc
Orešje 37
8259 Bizeljsko
GSM: 031.505.577
e-mail: kristina.bevc@amis.net

