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Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice, vročina popušča, kar pomeni, da je jesen pred
nami. Čas jesenskega dela in tgatev, potem pa bo več časa tudi za ustvarjanje.

- tečaji v jesenskem obdobju
- zaključek tečaja keramike
- Ex tempore Piran
- razno

Ponovno pa lahko izberete akademskega
slikarja Rajka Čubra in nadaljujemo z
Barvno igro X.

Ţe je jesen pred nami, počitnic je konec,
tako, da spet začenjamo z našim
vsakoletnim delom – jesenskimi tečaji s
katerimi bomo zaključili leto 2011.

Od treh predlaganih mentorjev lahko
izberete in izpolnite prijavnice za dva
mentorja. Tečaj mentorja, za katerega
se bo odločilo največ zainteresiranih
članov, bo brezplačen oziroma bo
mentorstvo plačalo društvo, drugi pa bo
samoplačniški in cena bo odvisna od
števila prijavljenih. Doslej je bila vedno
participacija okoli 50 eur.

Nadaljevali bomo ustvarjanje na temo
Zapis slike, začeto spomladi z mentorjem
Joţetom Kotarjem, kar pa ne pomeni, da
se nam ne priključijo tudi tisti, ki niste
mogli v spomladanskem času, saj je vsaka
slika samostojna stvaritev in mentor se
posveti vsakemu posamezniku z nasveti in
tudi drugo konkretno pomočjo.

Prosimo, da napišete prijavnice za dva
mentorja, če ste zainteresirani za dva
tečaja, če vas zanima samo eno
izobraţevanje, pa napišite eno
prijavnico. Škoda pa je, da se ne
prijavite za nobeno izobraţevanje, saj so
vsi trije mentorji izvrstni slikarji in
mentorji-pedagogi.

Poleg Joţeta Kotarja predlagamo
akademskega slikarja Joţeta Marinča,
pedagoga, ki dela na šoli. Zanimiv je
njegov način ustvarjanja z lopaticami, kar
še nismo preizkusili, vsaj ne pod
mentorskim vodstvom. Njegove slike si
lahko ogledate na internetu in navdušil
vas bo ta poseben način nanašanja barv.

Z vami pa se vidimo na naslednjih
tečajih, ko boste našli nekaj časa za
skupinsko ustvarjanje in nato
razstavljanje.

Tečaji v jesenskem obdobju
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Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov:
Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8 262 Krška vas
do 20.09.2011, da lahko organiziramo
tečaje ţe zadnji teden oktobra in novembra
ob ponedeljkih in četrtkih od 16. do 19.
ure za prvi tečaj in nato dva vikenda v
novembru ali decembru za drugi tečaj.

Zainteresirani pa se lahko samostojno
prijavijo za ta mednarodni slikarski
dogodek v Piranu. Potekal bo med
10. in 17. septembrom v Piranu.
Informacije lahko dobite na naslovu:
Bogdana Kovač, tel. +386(0)5671-2080, email: info@obalne-galerije.si.

Razno

Zaključek tečaja keramike
V najbolj vročih dnevih letošnjega poletja
je potekalo zaključno delo tečaja keramike,
pri tako visokih temeraturah zraka, je bilo
potrebno na koncu še ţgati glino.

Razstava slik v Občini Breţice bo
potekala do oktobra 2011, podrli jo
bomo pred občinskim praznikom.
Takrat bodo dugi postavili svoje slike ali
fotografije.
Točen datum podiranja razstave bomo
javili naknadno razstavljalcem.

Ustvarjanje s keramiko je res nekaj
posebnega. Napetost spremlja delo od
začetka in je zato presenečenje na koncu
toliko večje. Vmes je veliko
nepredvidenega, končni izdelek pa je
presenečenje. Ker je moţno tudi
razočaranje, je očaranje toliko večje.
Tako posamezni ustvarjalci, kot tudi
menotrica Nevenka, so junaško vzdrţali do
konca in ustvarili veliko lepih in unikatnih
keramičnih del, ki jih bomo ostali lahko
občudevali na dveh razstavah v letošnjem
letu.

EX TEMPORE PIRAN 2011
Za letošnje leto nismo uspeli realizirati
projekt EX TEMPORE PIRAN, ker so se
sredstva občine zmanjšala na način, da
niso odobreni vsi pripravljeni in oddani
projekti, tako je bil ta projekt črtan, oz.
neodobren.
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