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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 37
Številka: 37 ► ponedeljek, 24.09.2012
► Glasilo sestavila in oblikovala: Kristina Bevc
► Za vsebino odgovorna: Kristina Bevc
Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Prišla je jesen in z njo tople barve v katere se odene jesen. Izkoristite lepo vreme in
ujemite spreminjajočo se podobo parkov, domačega vrta … ali pa se pridružite tečaju DLB!

DONACIJA DEL ZA 140 LET BOLNICE
VSEBINA:

-

aktivnosti naših članov

-

donacija del bolnišnici Brežice

-

razpis likovnih tečajev DLB

-

prejeto vabilo: Ex-tempore Krško

-

koledar dogodkov

AKTIVNOSTI NAŠIH ČLANOV
Obdobje za nami je bilo polno različnih možnosti
sodelovanja na likovnem področju. Veliko število
članov DLB se je med drugimi udeležilo tudi
likovnih dogodkov:
- Območna likovna kolonija JSKD OI Brežice
- Tradicionalno srečanje likovnikov-ustvarjalcev
na gradu Sevnica – Aspekta, ax3 1
- Likovna kolonija Bizeljsko
- Ex tempore Piran
- Doga tempore ex III - Cvičkorel

S svečano predajo zbranih del, ki s(m)o jih
podarili posavski likovniki in fotografi, je uradno
odprta tudi razstava teh del v galeriji brežiškega
gradu. Društvo likovnikov Brežice je prejelo
Listino o darovanju del, zato gre hvala vsem
sodelujočim članom, ki s(m)o podarili 'fotografije,
platna, akvarele, skulpture in keramiko'.
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LIKOVNI TEČAJ 2
BARVNI NANOSI
Društvo likovnikov Brežice organizira 2. letošnji
likovni tečaj. Vsi zainteresirani vabljeni, da si
preberete opis in pogoje udeležbe tečaja.
Naziv tečaja: BARVNI NANOSI
Mentor: JOŽE MARINČ
Participacija: 10,00 EUR
Začetek: pon., 1.10.2012 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
- samo v mesecu oktobru
S seboj prinesite:
- svinčnike, oglje
- skicirke, papir za risanje
- SLIKARSKE LOPATKE !!!
- platno, barve, čopiče,...
- posodo za vodo, krpo za čopiče, lopatke
Da bi lahko pričeli z delom že na prvi uri tečaja, je
priporočljivo, da si doma pripravite platna: platno
poljubne dimenzije prebarvajte s svetlejšo barvo, pri
čemer si sledijo poteze čopiča najprej navpično od
zgoraj navzdol in obratno, potujete z leve proti desni,
nato postopek ponovimo še vodoravno in … dokler
nimamo platno v celoti enakomerno prebarvano.
Motivov doma ne izrisujte! Platna naj bodo prazna.

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 karmen.kelher@gmail.com.
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 nameravate tečaj
REDNO obiskovati.

LIKOVNI TEČAJ 3
BARVE NAS DOLOČAJO
Društvo likovnikov Brežice organizira 3. letošnji
likovni tečaj. Vsi zainteresirani vabljeni, da si
preberete opis in pogoje udeležbe tečaja.
Tečaj je SAMOPLAČNIŠKI!
Naziv tečaja: BARVE NAS DOLOČAJO
Mentor: JOŽE KOTAR
Kotizacija: 50,00 EUR
Začetek: pon., 5.11.2012 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
- samo v mesecu novembru
S seboj prinesite:
- svinčnike, oglje
- skicirke, papir za risanje
- platno, barve, čopiče,...
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 karmen.kelher@gmail.com.
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.

TEČAJ KERAMIKE 2012
Uspešno zaključen ! Oblikovalci pod mentorstvom
Nevenke Ruškovič bodo postavili svoja dela na
ogled v novembru.

Glasilo Društva likovnikov Brežice

2012

stran 3

EX-TEMPORE KRŠKO 2012
PREJETO VABILO:

Likovno društvo Krško OKO vabi na likovno kolonijo Ex-tempore Krško 2012, ki ga
organiziramo v soboto dne 29. septembra 2012 s pričetkom ob 10.00 uri v mestnem
jedru v Krškem, na naslovu CKŽ 23 (prostori Društva likovnikov Krško OKO).
Ob 10.00 uri se bomo dogovorili o poteku likovne kolonije, popili kavico in seveda
požigosali platna ali risalne liste ipd.
Ker verjamemo, da nam bo vreme služilo, se pričakuje veliko dobre volje za druženje v
atriju pred našimi prostori na CKŽ 23 v Krškem, lahko pa boste ustvarjali nekaj
korakov stran v parku pred dvorano ob Valvasorjevi knjižnici oz. ob cerkvi, pa tudi na
bližnjem Hočevarjevem trgu bo lokacija dosegljiva peš. Če pa bo kdo pri volji, naj se
povzpne na razgledno točko, kjer je nekoč stal krški grad – »Grad v oblakih«! Taka je
tudi vsebina, ki nas je vzpodbudila k organizaciji te slikarske kolonije.
Motivov in idej za ustvarjanje bo dovolj: arhitektura starega mesnega jedra v Krškem,
veduta mesta Krško, kot se vidi iz razgledne točke krškega gradu v oblakih, če se
boste odločili povzpeti po Friderikovi poti navkreber, pa še marsikaj se bo našlo, saj
vam idej gotovo ne more zmanjkati.
Okrog 13.00 ure se bomo odpravili na kosilo. V zvezi s tem se bo angažiral Andrej
Čebular, ki se spozna na kotlovino in podobne kulinarične zadeve. Seveda bo
poskrbljeno tudi za preprečitev padanja sladkorja in žejo.
Ker želimo, da se veliko družimo in izmenjamo mnenja o ustvarjenih delih in o
ustvarjanju nasploh, bi bilo dobro, da si že kaj skicirate, da bo časa za kakšno kavico
ali kozarček več.
Razstavljali bomo že naslednji teden. Kje, boste izvedeli na sami koloniji.
Mentor, ki se bo tega dne družil z nami, je Rajko Čuber, akad. slikar.
Povabite tudi druge svoje slikarske prijatelje, ki niso člani našega društva, da bo naše
barvno druženje še zanimivejše in bogatejše.
Z lepimi pozdravi,
Upravni odbor Društva likovnikov Krško OKO
Branka Pirc, predsednica
Za dodatne informacije se obrnite na njihovega tajnika: Zdravko Cerv – 041 336 234
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KOLEDAR DOGODKOV

27.9.

27.9.

ODPRTJE OBMOČNE LIKOVNE RAZSTAVE (JSKD OI Brežice)
»Vrbina-Čateške Toplice«
Hotel Terme v Čateških toplicah, ob 18.uri
Razstava bo odprta do 26.10.2012
ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE BIZELJSKO (TD Bizeljsko)
» Cerkev Sv.Vida in kaplanije na Bizeljskem«
Pri cerkvi Sv.Vida na Bizeljskem, ob 18.uri
Razstava bo odprta do 15.10.2012

Možnost ogleda po predhodni najavi pri ga. Vesni Kunej – 041 970 215.

29.9.

EX-TEMPORE KRŠKO 2012
Glej prejšnjo stran

1.10.

PRIČETEK TEČAJA 'BARVNI NANOSI'
Prosvetni dom Brežice, ob 16.uri
Slikanje z lopatko pod mentorstvo Jožeta Marinča

4.10.

1. SAMOSTOJNA PREGLEDNA RAZSTAVA MARIJE KUKOVICA
Mladinski center Brežice, ob 19.uri
Razstava bo odprta do 4.11.2012

5.11.

PRIČETEK TEČAJA 'BARVE NAS DOLOČAJO'
Prosvetni dom Brežice, ob 16.uri
Iskanje svoje barvne palete pod mentorstvo Jožeta Kotarja

Lep dan vsem!
Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
Orešje 37
8257 Bizeljsko

Tajnica društva DLB:
Karmen Kelher
Mrzlava vas 7
8262 Krška vas

℡ 031.50.55.77
kristina.bevc@gmail.si

℡ 040 650 813
karmen.kelher@gmail.com
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