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Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice, dolgi in vroči dnevi so za nami in pred nami
je mesec september, ko se vse spet vrne v stare tirnice! Tokratni Blik je ravno zaradi dopustniškega časa
krajši kot drugače.

- Razstava likovne kolonije
- Tematska razstava
- Tečaj unikatnega
oblikovanja keramike
- Obvestila

Razstava likovne kolonije
Ob višku poletja in vročine smo priredili
odmeven kulturni dogodek – razstavo del
likovne kolonije » BREŽICE 2010«.
Uspešna razstava je popestrila poletni
čas v občini Brežice in dobili smo mnogo
dobrodošlih in dobrih kritik. Če še kdo ni
prišel po svojo sliko ga le ta čaka v
Mestni hiši.

Razstava del tematskega
izobraževanja
Dela ustvarjena na tematskem
izobraževanju
« OSNOVE IN SKRIVNOSTI
ABSTRAKTNEGA SLIKARSTVSA«
pod vodstvom akademskega slikarja
Dušna Fišerja bomo razstavljali v
septembru 2010. Postavitev razstave z
oddajo slik bo v sredo 1.9.2010 od 14.
do 16. ure v Mestni hiši Brežice.
Otvoritev razstave s krajšim kulturnim
programom bo v četrtek 2.9.2010 ob
19. uri.
Na tečaju je bilo ustvarjenih veliko
izjemnih del, zato kar pogumno
prinesite najmanj eno sliko.
Razstava traja do 27.9.2010, zato vas
prosim, da pridete ta dan po svoje sliko
od 14. do 16. ure.
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Tečaj
unikatnega
keramike

oblikovanja

Udeleženci tečaja oblikovanja keramike
smo bili pridni tudi v poletnih mesecih,
vendar pa posamezne delavnice še vedno
potekajo in se bodo odvijale vse do jeseni.
Nevenka vam sporoča, da vas bo poklicala
tako kot ste se vpisali v koledar. Nekaj
članov pa je svoje izdelke že ponosno
odneslo domov.

Obvestila
Naša članica gospa Neda Krvavica
pripravlja samostojno likovno razstavo v
Delnicah na Hrvaškem v septembru. Za
podrobnejše informacije pokličite na
mobitel 041 350 575.

V začetku oktobra bo sekcija keramikov
pripravila razstavo unikatne keramike v
Mokricah, v začetku decembra pa na
upravni enoti v Brežicah. O datumih
otvoritve vas bomo obvestili z vabilom.

Tudi letos Obalne galerije Piran
organizirajo » EXTEMPORE PIRAN 2010«
od 28.8.2010 do 4.9.2010. Priglasitev in
žigosanje platen ali drugih podlag bo na
našem območju v trgovini Lamex na
Černelčevi cesti 3. Urnik žigosanja:
sobota, 28.8. med 9. in 13. uro, od
ponedeljka, 30. 08. do četrtka, 2.09. pa
med 8.30 in 19. uro.
Vpisnina je 30 eur, lanski udeleženci pa
imajo 5% popust.
Teme extempora pa so Piran, Istra, stare
barke, solinska polja, morje,
mediteranska krajina, obalno mesto,
mandrač, prosta tema.

Vsak udeleženec sme žigosati največ
dve podlagi, odda pa lahko samo eno
delo, ki mora biti uokvirjeno in
pripravljeno za razstavo. Oddaja del bo
potekala v skladišču soli Monfort od
28.8 do 2.9. med 8. in 20. uro, v petek,
3.9. pa med 8. in 16. uro. Dela za
razstavo izbere mednarodna strokovna
žirija.
Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev
razstave bo v soboto, 4.9.2010 ob 20.
uri, na Tartinijevem trgu v Piranu.

Letos spomladi je gospa Metka
Vimpolšek imela izjemno odmevno
likovno razstavo in mnogo vas je izrazilo
željo, da bi tudi imeli samostojno
razstavo. Zato smo se odločili, da bomo
v okviru razstav v Mestni hiši vsako leto
organizirali eno samostojno razstavo.
Upravni odbor bo pripravil kriterije in
pogoje za sodelovanje, ki jih bomo
obravnavali na letnem občem zboru.

Pri pregledu plačanih članarin smo
ugotovili, da nekateri člani še niso
plačali članarino za 2010.
Menimo, da je čas, da vas lahko
opomnimo na spregledano obveznost,
zato nekaterim ponovno pošiljamo
položnico.
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