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

B L I K 33
Številka: 33 ► ponedeljek, 13.02.2012
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorna: Kristina Bevc
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice,
Dovolite, da vas kot novoizvoljena predsednica lepo pozdravim in vam zaželim veliko
uspeha, navdiha tako po likovni kot osebni plati kot tudi zdravja in sreče. Društvo je
pridobilo tudi nekaj novih članov, katere ob tej priložnosti lepo pozdravljam in jim izrekam
prisrčno dobrodošlico.
VSEBINA:
-

članarina za leto 2012

-

obvestite dlb

-

likovni tečaj AKT

-

samostojna razstava v 2012

-

aktivnosti naših članov

-

programi izobraževanja JSKD

-

dlb elektronsko obveščanje

-

vabljeni k sodelovanju

-

ponudba podjetja abstrakta

ČLANARINA ZA LETO 2012
Članarino za letošnje leto (20 EUR) je večina
članov že poravnala, za vse tiste, ki tega še
niso storili pa imajo za to čas do 31.marca
2012.
Na občnem zboru je bilo potrjeno, da bodo
Blik in ostala obvestila prejemali le tisti člani,
ki bodo poravnali članarino za tekoče leto.
Izjema je tokratna številka Blik-a, ki je

informativno namenjena vsem, ki so do sedaj
bili in so člani Društva likovnikov Brežice.
V kolikor nekdo ni poravnal članarine že
drugo leto, bo iz društva črtan, zato je za
pridobitev članstva potrebno ponovno
izpolniti prijavnico.

OBVESTITE DLB!!!
Prosila bi vse, ki boste razstavljali v lastni režiji, ki
se udeležujete likovnih, fotografskih natečajev ali
sodelujete na razstavah, kolonijah, delavnicah …,
ki niso v sklopu DLB-ja ali JSKD-ja, da me o tem
obvestite.
Sporočite svojo udeležbo in uspehe, saj drugače
vaših dosežkov ne moremo spremljati. Z objavo v
Bliku obvestite tudi druge. Se pravi povsod, kjer
sodelujete in se opredelite kot član Društva
likovnikov Brežice, je za nas pomembno!
Dobrodošli so tudi predlogi in pripombe.
Vse informacije mi lahko posredujete na:
℡ 031.50.55.77
kristina.bevc@gmail.si
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LIKOVNI TEČAJ AKT

AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOV

Društvo likovnikov Brežice organizira prvi letošnji
likovni tečaj. Vse zainteresirane vabim, da si
preberete opis in pogoje udeležbe tečaja.

Člani DLB Marija Kukovica, Vladimira
Sumrek, Meta Kuplenik, Mihaela Prevejšek,
Branka Pirc, Branka Ereš, Tatjana Potokar,
Ana Mamilovič in Kristina Bevc smo uspešno
zastopali naše društvo na regijski likovni razstavi
Tekst v podobi v Kulturnem domu krško, januarja
2012. Ob tem lahko čestitamo Meti Kuplenik, ki se
je s svojo Spečo luno na zimskem nebu uvrstila
med izbrana dela za Državno razstavo Tekst v
podobi. 58 slik je z desetih regijskih razstav izbral
akad.slikar Janez Zalaznik. Državna razstava bo
od 5. do 21. oktobra 2012 v Koroški galeriji
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Ta razstava
sodi tudi v program EPK (Evropske prestolnice
kulture) 2012.

Naziv tečaja: AKT
Mentor: JOŽE KOTAR
Participacija: 10,00 EUR
Začetek: pon., 20.2.2012 ob 16.uri
Tečaj se izvaja: v prostorih Prosvetnega
doma, učilnica v 1.nadstropju (stavba kino
Brežice)
Potek tečaja:
- tečaj bo ob pon. in čet., od 16.-19.ure
S seboj prinesite:
- svinčnike, oglje
- skicirke, papir za risanje
- platno, barve, čopiče,...

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA JSKD

Učilnico moramo po tečaju zapustiti čisto, zato
prinesite tudi zaščite za mize kot so časopisni
papir, plastične ponjave...
PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:
- vsi zainteresirani se lahko prijavite na
031.50.55.77 ali na kristina.bevc@gmail.si.
Praviloma pa se boste vpisali v seznam
udeležencev tečaja na prvi uri tečaja v
ponedeljek.
- participacija v višini 10,00 EUR je obvezna
in
se
poravna
prvo
uro
tečaja!
Prosim, prijavite se tisti, ki se boste tečaja REDNO
udeleževali.

SAMOSTOJNA RAZSTAVA V 2012
Upravni odbor je izmed prispelih prijav za
samostojno razstavo v Mestni hiši izbral za
letošnjega razstavljavca Jožeta Šterka. Izbor je bil
sprejet na podlagi objektivnih kriterijev DLB.
Za razstavo v prihodnjem letu se
prijave v drugi polovici tega leta. Vsi
boste lahko izpolnili prijavnico in
oddali do konca leta 2012. Več o
izmed naslednjih Blikov.

bodo zbirale
zainteresirani
jo z dokazili
tem v enem

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Ljubljana
vsako leto objavi razpis likovnih delavnic in
tečajev za posamezno tromesečje. Vsi programi
so namenjeni odraslim in potekajo v likovni
delavnici JSKD v Ljubljani.
Na delavnice in tečaje se lahko prijavite z
izpolnjeno prijavnico, ki jo potrdi društvo
(predsednica). Kotizacija vključuje šolnino, ves
potreben material in predpisani prometni davek.
Kotizacijo založi društvo.
Za pokušino naj naštejem le nekaj delavnic oz.
tečajev: kako nastaja mozaik, tečaj kreativne
uporabe barv, keramična delavnica, likovno
teoretični seminar, tečaj likovne kompozicije…
Naslednji aktualen razpis boste prejeli po e-pošti,
po navadni pošti pa lahko prejmete razpise JSKD
le v primeru, da ste jih to izrecno zaprosili.

DLB ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE
Sodobni načini komunikacije omogočajo hiter
prenos podatkov, ki je hkrati cenejši od navadne
pošte oz. brezplačen. Kot je bilo sprejeto na
občnem zboru, se bo v bodoče večina obvestil,
Blikov … pošiljala po elektronski pošti. Vsi, ki še
niste sporočili e-naslova, ga lahko posredujete na
kristina.bevc@gmail.si . Kdor emaila nima ali mu
tak način komunikacije ni blizu, bo še naprej
prejemal vsa obvestila po navadni pošti.
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VABLJENI K SODELOVANJU
SCENOGRAFIJA
Scenografija je eno izmed področij gledališke umetnosti in filmske umetnosti. Zaradi likovnih in
arhitekturnih elementov, ki so potrebni za oblikovanje prostora igre ali filmske zgodbe, je tesno
povezana z likovno umetnostjo in arhitekturo. (VIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/Scenografija)

Plesno društvo IMANI nas je povabilo k sodelovanju ob njihovem plesnem
dogodku ‘’Kaj smo – kdo smo’’. Gre za plesno predstavo, ki se bo odvila 19.6.2012 v
Prosvetnem domu Brežice.
Tako tokrat pozivam vse, ki vam scenografija ni tuja in vam oblikovanje odrske
dekoracije predstavlja izziv ter ste ga pripravljeni sprejeti, da se odzovete na
povabilo.
Vabljeni ste vsi člani, ki bi vam bilo v interesu zastopati DLB kot oblikovalca in
postavitelja scene na plesni prireditvi društva Imani.
Oblikovala se bi ekipa, par, trio…, ki bi po predstavitvi dogodka Imanijeve
predstavnice razvili idejo, oblikovali in postavili sceno, kuliso.
V spodbudo vam naj bo dejstvo, da bodo tisti, ki bodo sodelovali pri projektu,
lahko postavili na ogled svoja likovna dela v preddverju Prosvetnega doma na
dan plesne predstave. Ker je to dogodek, ki ga obišče veliko število gledalcev, vaša
dela zagotovo ne bodo ostala neopažena.
Prijave do 10.3.2012 in dodatne info: 031.50.55.77 Kristina Bevc
FACEBOOK
Facebook je družbena spletna stran. Brezplačen dostop do strani omogoča uporabnikom, da se
povežejo na eno ali več omrežij (kot so npr. šola, delovno mesto ali zemljepisno območje) in tako lažje
komunicirajo z ostalimi ljudmi iz istega omrežja. Je tudi najbolj priljubljena spletna stran za nalaganje
fotografij… (VIR: http://sl.wikipedia.org/wiki/Facebook)

Glede na število dogodkov, ki smo jih v društvu že imeli (razstave, tečaji, kolonije…),
smo pridobili tudi veliko število fotografij, katere bi si z veseljem ogledali vsi člani DLB
in izven.
Ker ima naš spletna stran omejen prostor, nanjo ni mogoče naložiti vseh fotografij. A
obstaja možnost, da bi vsi imeli dostop do fotografij in ostalih obvestil! S pomočjo
Facebooka!
V kolikor je kdo pripravljen prevzeti delo moderatorja za DLB facebook stran (ali
profil) naj mi to sporoči. Delo bi obsegalo: nalaganje fotografij iz DLB dogodkov,
urejanje novic o DLB aktivnostih. Za vsakega člana bi se odprla njegova mapa v
kateri bi se lahko predstavil s svojimi deli. Profil oz. stran bi bila javna, kar pomeni, da
ne potrebujete lastnega profila na fb. Dostop bi imeli že z navadnim brskanjem po
netu.

2012
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P O N U D B A

. . .

Prejeli smo ponudbo artiklov podjetja s slikarskim materialom. Podjetje Abstrakta že sodeluje
z krškim likovnim društvom OKO, njihova ponudba pa zajema konkurenčne cene in dostavo z
njihovo mobilno trgovino v primeru večjega naročila.
Spodaj prilagam del cenika. V kolikor bi se vas več odločilo za nakup platen, lahko zaprosimo
za dostavo v Brežice, ob tej priložnosti pa bi se lahko tudi ostali sami prepričali o kakovosti
ponudbe.

Predsednica društva:
Kristina Bevc
Orešje 37
8257 Bizeljsko
℡ 031.50.55.77
kristina.bevc@gmail.si

Tajnica društva:
Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8262 Krška vas
℡ 040 650 813
karmen.kelher@gmail.si

