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► Glasilo sestavil in oblikoval: Oliver Ruškovič
► Za vsebino odgovorna: Nevenka Ruškovič in Oliver Ruškovič

VSEBINA

-

jubilejna razstava
Ex-Tempore Piran
razpisi tečajev
krška likovna delavnica
bizeljska likovna kolonija

Vsakemu avtorju izbrane slike bo
Društvo likovnikov Brežice povrnilo
materialne stroške.
Seveda bo vsak član likovnega društva
vprašan, če želi sliko donirati ali ne.

Ex-Tempore Piran 09'
Jubilejna razstava
Društvo
likovnikov
Brežice
deluje
spoštljivih 45 let in ker se jubileji slavijo
vsakih pet let, smo od Občine Brežice
dobili odobren projekt Jubilejne razstave.
Razstava bo v četrtek, 1.10.2009, ob
18. uri. Postavljali jo bomo pa v sredo,
30. septembra.
Slike bo tako potrebno oddati v Mestni
hiši in sicer v torek, 29.9. od 14. do
16. ure popoldan.
Vsak član lahko odda največ dva likovna
dela (slike, skulpture...), nastala v zadnjih
petih letih.
Likovno društvo Brežice bo doniralo slike
Mestni hiši, JSKD-ju, Mladinskemu
centru ter Občini Brežice.

Na Ex-Temporu v Piranu je sodelovalo 6
naših članov. Za razstavo so bila izbrana
dela Jožeta Šterka in Milene Roštohar.
Čestitamo!

Razpisi tečajev
Kmalu bo mimo rok za prijavo na
katerega od razpisanih tečajev. Če je kdo
zainteresiran in se je slučajno pozabil
prijaviti, naj to stori čim prej!

Osnovno znanje o barvah
Tečaj bo potekal ob četrtkih, od 16. do
19. ure, v naši učilnici v Prosvetnem
domu Brežice. Skupno: 10-krat po tri
ure.
Začetek: v četrtek, 8.10.2009

Njihovi predstavniki si bodo slike izbrali,
preden bodo na njih napisana imena.
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Barvna igra IV
Tečaj je samoplačniški, cena bo odvisna
od števila prijavljenih. Nazadnje je ta za
15 prijav znašala okrog 60 € na
posameznika. 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: v ponedeljek, 12.10.2009
Denar se bo zbiral na prvem srečanju!

Krška likovna delavnica
Društvo likovnikov Krško OKO organizira
v soboto dne 3. oktobra 2009 slikanje
»Na mestnem trgu« v Krškem. Slikali
bomo
na
Hočevarjevem
trgu
(pri
Valvasorjevi hiši). Zbirali se bomo od 9.00
do 10.00 ure dopoldne. Na ogled
likovnega ustvarjanja na Hočevarjevem
trgu povabite svoje družinske člane in
prijatelje ter potencialne nove člane
društva.
S seboj prinesite stojala, na katera boste
postavili katerakoli svoja že dokončana
dela (npr. 4 dela), poleg pa boste na
drugem stojalu ustvarjali novo delo. Če
bo to slednje že skoraj dokončano in bo
potrebno narediti le še pikico (npr. z zlato
barvo), boste imeli več časa za pomenke
in diskusije s kolegi slikarji, kar pa je
odločilnega pomena za razvoj umetnosti
tako na levem kot desnem bregu Save….
Pa seveda barv, čopičev, posode za vodo
nikar ne pozabite! Seveda bomo šli na
kavo, pa na malico, ter jedli bomo
piškotke, če jih bo kdo prinesel!
Če stojal nimate, sporočite to čimprej!
Rajko Čuber, akademski slikar, bo naš
uradni mentor.

Prosim, prijavite se čim prej Branki Pirc
na tel. 031/668-676 ali na e-naslov:
pirc.branka@gmail.com!
OPOMBA: To je drugo po vrsti prejeto
vabilo Društva likovnikov OKO, ker so za
to delavnico že imeli določeni datum a je
bil ta prestavljen na tega navedenega.

Bizeljska likovna kolonija
Na Bizeljskem se je že pričela likovna
kolonija Kulturna dediščina Bizeljskega v
risbi, sliki in plastiki. K ustvarjanju smo
vabljeni vsi likovniki, tako iz Brežic kot
tudi Krškega.
Zaželjeni so motivi z Bizeljskega z okolico:
grad Bizeljsko, repnice, stara arhitektura,
kozolci, vinogradi, trgatve, ipd.
Tehnike in formati so poljubni.
Gotova dela je potrebno oddati do
29.9.2009 (dela se bodo oddajala bodisi v
prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko
bodisi v prostorih OŠ Bizeljsko, sporočijo
naknadno).
Kontaktna oseba je ga. Vesna (041-970215)
Otvoritev razstave bo 1.oktobra 2009.

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

Tajnik:
Oliver Ruškovič
Kettejeva 2
8250 Brežice
tel.: 07.49.61.321
e-mail: webmaster@dlb.si

