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► Glasilo sestavila in oblikovala: Karmen Kelher
► Za vsebino odgovorna: Ana Mamilovič in Karmen Kelher
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice, pred nami je čas dopustov, morja in sonca, kar
pomeni, da je prvo polletje za nami in čas je, da pogledamo kaj smo do sedaj naredili!

- Pregled polletnega dela in
dogodkov
- Tematsko izobraževanje
- kolonija Brežice 2010
- Tečaj unikatnega oblikovanja
keramike
- Tečaj kiparstva – les
- Obvestila

-

tematsko izobraževanje je bilo letos
namenjeno spoznavanju abstraktne
likovne smeri pod vodstvom
gospoda Dušana Fišerja.

KOLONIJA:
Letošnja kolonija z naslovom » Brežice
2010« je tradicionalno potekala v maju
pod vodstvom gospoda Vlada Cedilnika.

Kratek pregled dela in dogodkov
RAZSTAVI:
1. februar: Gimnazija Brežice
2. april: samostojna razstava gospe
Metke Vimpolšek v Mestni hiši.
Obe razstavi sta bili odmevni in dobro
obiskani.
IZOBRAŽEVANJA:
-

od januarja do marca sta potekala
naša redna tečaja in sicer, za
začetnike je gospod Cedilnik vodil
tečaj Akrila, gospod Čuber pa je svoje
stalne tečajnike vodil po Barvni igri V.
Oba tečaja sta bila dobro obiskana in
seveda, bila sta prekratka.

Tematsko izobraževanje
Letos smo se prvič srečali z osnovami
in skrivnostmi abstraktnega slikarstva,
ki nam jih je akademski slikar Dušan
Fišer skušal podati na zanimiv in
razumljiv način.
Nastala so mnoga dobra in zanimiva
dela, ki vam jih bodo udeleženci
izobraževanja pokazali 2.9.2010 v
Mestni hiši.
Med našo vrsto smo povabili tudi člane
Likovne družine Dobova.
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Likovna kolonija »BREŽICE 2010«
Udeleženci letošnje mokre likovne kolonije
Brežice 2010, kot jo je poimenovala
novinarka, bomo prikazali dela ustvarjena
z entuzijazmom in vstrajnostjo, ko se želja
po slikanju in druženju zoperstavijo
neprijaznemu vremenu. Pridružili so se
nam tudi člani Likovnega društva OKO, ki
so se prijazno odzvali našemu povabilu.
Ostale člane, ki niste mogli sodelovati na
letošnji koloniji, vljudno vabimo na
otvoritev razstave, kot tudi na kasnejši
ogled razstavljenih del.
Razstava kot kulturno turistični dogodek
bo v Mestni hiši obogatila poletje v občini
Brežice. Občanom, turistom in drugim
popotnikom, ki se bodo dopustniško
sprehajali bodo poleg lepe narave lahko
občudovali tudi sad našega truda.
Otvoritev razstave bo v Mestni hiši Brežice
8.7. (četrtek) ob 19. uri. Zato bo oddaja
slik 7.7. (sreda) od 14. do 16. ure tudi v
Mestni hiši. Razstava bo na ogled do 2.8.
in vas že zdaj obveščam in naprošam, da
jih pridete iskati 2.8. od 14. do 16. ure v
Mestno hišo.

Tečaj
unikatnega
keramike

oblikovanja

Vsi, ki smo se že v prejšnjih letih udeležili
keramičnega tečaja pod vodstvom Nevenke
Ruškovič smo nestrpno pričakovali maj.
Res, da nam je letos zagodlo vreme, vendar
sem prepričana, da vam je bilo kljub dežju
in hladnemu vremenu lepo.
Tudi letos je tečaj potekal v manjših
skupinah, vendar pa je za razliko od
prejšnjih let potekal samo dva dni, ob
torkih in sredah, ter sobotah in nedeljah.
Bilo nas je 18 udeleženk in nobenega
udeleženca. Povabili pa smo tudi člane
Likovne družine Dobova.

Sedaj nas čaka še drugi del tečaja, ki je
po mnenju mnogih najzanimivejši –
glaziranje. Predvidoma bo potekal
avgusta, po terminih, ki ste se ga
dogovorili z Nevenko, če bo pa prišlo do
kakšnih sprememb, vas bo obvestila.
Tečaj bomo seveda zaključili z našo
tradicionalno razstavo v prostorih
upravne enote v decembru.

Tečaj kiparstva les
Gospa Olga Rožman, članica našega
društva se je že 3 leto zapored udeležila
kiparskega tečaja - les v organizaciji JS
RS ZKD – Ljubljana. Na poti do doma
se je ustavila pri udeležencih tečaja
keramike in jih prijetno presenetila in
navdušila s svojima ustvarjenima
kiparskima skulpturama

Obvestili
Nekateri člani so izrazili željo po letnem
pikniku. Vse zainteresirane vabim, da
se prijavijo na moj ali Anin mail ali pa
pokličete do 15.7. Za datum, lokacijo in
stroške piknika se bomo zmenili glede
na število prijavljenih.
KD Zavratec vas vabi na likovno
kolonijo »Travnik«, ki bo potekala od 16.
do 18. 7. v Idriji.
Za podrobnejše informacije se mi javite
in pošljem vam njihovo vabilo po mailu.
Lahko pa se prijavite na
and.mivsek@gmail.com.

Predsednica:
Ana Mamilovič
Župančičeva 14
8250 Brežice
e-mail: mamilovic.ana@gmail.com
Tajnica:
Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8 262 Krška vas
tel:040 650 813
e-mail: karmen.kelher@gmail.com

