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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

BLIK
39
B L I K 38

Številka: 39 ► petek, 01.02.2013
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
V tokratnem Bliku se nahajajo predvsem informacije, ki ste jih nekateri delno že prejeli na
občnem zboru, kar nekaj vabil na odprtje razstav članov DLB, pa prva priložnosti za
sodelovanja na mednarodnem likovnem dogodku,… Zapisnik Občnega zbora prejmete
naknadno .
VSEBINA:
-

članarina 2013

-

napovedi aktivnosti članov

-

jskd izobraževanja za 2013

-

4. ex tempore ptuj karneval

-

vabila dlb članov

NAPOVEDI AKTIVNOSTI ČLANOV
Ker je za društvo pomembna vsaka pridobljena
točka pri ocenjevanju dela in aktivnosti tako
članov kot samega društva v celoti, je potrebno
poudariti, da vsi, ki boste v letošnjem letu
razstavljali ali se nameravate udeležiti raznih
likovnih dogodkov, o tem obvestite tudi DLB.
Obvestila, vabila … komentarje, pohvale ali graje
… lahko sporočite na več načinov:
po pošti: glej naslov levo zgoraj

ČLANARINA 2013

po elektronski pošti na:
d.l.brezice@gmail.com ali
info@dlb.si

Članarino za letošnje leto (20 EUR) je večina
članov že poravnala, vsi ostali pa imajo za to čas
do 31.marca 2013.

po telefonu (v popoldanskem času):
031 50 55 77 - Kristina

Kdor do takrat ne poravna članarine, se ga, v
skladu z že sprejetimi ukrepi, črta iz društva.

JSKD IZOBRAŽEVANJA ZA 2013

Vsi potrebni podatki za plačilo članarine se
nahajajo zgoraj, skrajno levo.

Napoved udeležbe katerega izmed tečajev v
organizaciji JSKD OI Ljubljana je potrebno najaviti
predsednici do dne; 4.2.2013.
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4. EX-TEMPORE PTUJ KARNEVAL 2013
A) MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE PTUJ KARNEVAL
Priglasitev in žigosanje platen ali drugih podlag bo potekalo po vsej Sloveniji in v
Italiji, Avstriji ter na Hrvaškem, od četrtka, 31. januarja 2013 do četrtka, 7. februarja 2013
(do 12. ure).
Vpisnina znaša 20 evrov, za dijake, študente in upokojence 15 evrov. Udeleženci jo plačajo
ob žigosanju platen.
Tema: karneval, kurent, pustne maske, pomlad in prosta tema.
Vsak udeleženec sme žigosati največ dve podlagi, odda pa lahko samo eno delo. Format
podlage: ne manjši kot 50x50 cm in ne večji kot 150x150 cm.
Oddaja del: od ponedeljka, 4. februarja 2013, do četrtka, 7. februarja 2013, v ponedeljek,
torek in četrtek med 9.00 in 15.00, v sredo med 9.00 in 17.00 v sprejemni pisarni Javnih
služb, Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (Tel: 02/ 620 73 33).
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oddanih del. Vsako delo mora
biti opremljeno in pripravljeno za razstavo. Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji
podatki: ime in priimek ter poštni naslov avtorja, elektronska pošta in telefonska številka.
Naveden mora biti tudi naslov likovnega dela, tehnika in prodajna cena (bruto, v eur). Vsak
avtor zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo.
Otvoritev razstave in podelitev nagrad bo v petek, 8. februarja 2013, ob 14.00
pred Mestno hišo na Ptuju (Mestni trg 1, 2250 Ptuj).
Razstava likovnih del bo postavljena do petka, 22. februarja 2013, v Galeriji Magistrat in v
Razstavišču FO.VI 2 v Mestnem gledališču Ptuj.
Strokovna žirija bo podelila veliko odkupno nagrado Grand Prix Mestne občine Ptuj v
višini 1.800,00 eur, velike odkupne nagrade v višini 1.000,00 eur, nagrado za avtorja
do 35 let – Nagrada Galerije FO.VI, Kidričevo in male odkupne nagrade v višini 500.00
eur ter ostale praktične nagrade. Vse nagrade so v bruto zneskih.
Nagrajeni avtorji so dolžni odstopiti likovna dela ne glede na določeno prodajno ceno.
Vsa razstavljena dela morajo avtorji prevzeti med 24. februarjem in 4. marcem 2013 v
sprejemni pisarni Javnih služb, Ulica Heroja Lacka 3, 2250 Ptuj. Dela, ki jih avtorji ne bodo
prevzeli do 3. marca 2013, postanejo last organizatorja.
Strokovna
žirija:
Mike Crawford (GB), Vladimir Forbici (SI), Stojan Kerbler (SI), Sofia Macchi (IT), Sara Sist

(FR), Simona Vidmar (SI).
Kontakt: KUD ART STAYS / Jadranska ulica 4, 2250 Ptuj, Slovenia, www.artstays.si,
info@artstays.si
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B) MEDNARODNI
FOTOGRAFSKI
KARNEVAL 2013

EX

TEMPORE

PTUJ

Prijava bo potekala po vsej Sloveniji, v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem, od četrtka, 31.
januarja 2013 do četrtka, 7. februarja 2013 (do 12. ure).
Vpisnina znaša 15 evrov, za dijake, študente in upokojence 10 evrov. Udeleženci jo
plačajo ob prijavi v prodajalnah Leonardo po vsej Sloveniji ali pri partnerjih v tujini
(seznam objavljen v tej zloženki).
Tema: pust, kurent, pustne maske
Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ tremi fotografijami. Poslane fotografije
morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso
odgovornost. Iz indeksa fotografije (camera data - exif, xmp) mora biti jasno
razvidno, da je bila fotografija posneta v času od 31. januarja do 7. februarja 2013.
Ob oddaji del morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek ter poštni naslov
avtorja, elektronska pošta in telefonska številka. Naveden mora biti tudi naslov
fotografskega dela in prodajna cena (bruto, v eur). Vsak avtor zagotavlja, da je
oddano delo njegovo avtorsko delo.
Oddaja del: Format oddanih fotografij mora biti primeren za izdelavo fotografij v
velikosti 20 X 30 cm (okoli 2400 px vodoravno x 1600 px navpično). Fotografije
morajo biti v formatu JPEG ali JPG.
Fotografije lahko oddate na USB ključku, CD oz DVD ploščku od ponedeljka, 4.
februarja 2013, do četrtka, 7. februarja 2013, v ponedeljek, torek in četrtek med 9.00
in 15.00, v sredo med 9.00 in 17.00 v sprejemni pisarni Javnih služb, Ulica Heroja
Lacka 3, 2250 Ptuj (Tel: 02/ 620 73 33) ali pošljete na e-naslov:
extempore.2013@gmail.com najkasneje do četrtka, 7. februarja 2013 do 15.00.
Prijavnina mora biti poravnana pred oddajo fotografij.
Organizator bo fotografije uporabil zgolj za namene, povezane z natečajem Foto ExTempore, ki vključujejo objave nagrajenih fotografij na spletni strani KUD-a Art Stays
ter objavo v drugih medijih ob člankih in novicah namenjenih zgolj predstavitvi Ex
Tempore Karneval. Organizator lahko v povezavi s predstavitvijo, promocijo in
izvajanjem Foto Ex-Tempore fotografije objavi tudi v drugih medijih in na javnih
predstavitvah
ter
v
galerijah
in
na
drugih
javnih
mestih.
Ob objavljenih fotografijah bosta zapisana ime in priimek avtorja, ki ga avtor navede
ob prijavi na natečaj. Vse materialne in avtorske pravice ostajajo v lasti avtorja.
Otvoritev razstave in podelitev nagrad bo v petek, 8. februarja 2013, ob
14.00 pred Mestno hišo na Ptuju (Mestni trg 1, 2250 Ptuj).
Strokovna žirija bo podelila veliko nagrado za najboljšo fotografijo v višini 500
eur in malo nagrado v višini 250 eur ter več praktičnih nagrad.
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Strokovna žirija:
Mike Crawford (GB), Vladimir Forbici (SI), Stojan Kerbler (SI), Sofia Macchi (IT), Sara
Sist (FR), Simona Vidmar (SI).
INFO:
na telefonski številki / or by phone: +386 (0) 40 58 86 57 (Sanja),
ali preko emaila / or by email: info@artstays.si
Vir:
http://www.artstays.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1ir:
Čeprav v društvu trenutno še ne obstaja fotografska sekcija, pa vsak dosežek
na tem kulturnem področju kljub temu šteje v kolikor se opredelite kot član
Društva likovnikov Brežice!

VABILA NA RAZSTAVE DLB ČLANOV

7.2.

7.2.

1. SAMOSTOJNA RAZSTAVA KRISTINE BEVC: Pravljične podobe
Galerija Kulturnega doma, Bistrica ob Sotli, ob 20.uri
Razstava bo odprta do 5.4.2013
SAMOSTOJNA RAZSTAVA JOŽETA ŠTERKA
Hotel Delfin Izola, ob 20.uri

FEBRUAR

SAMOSTOJNA RAZSTAVA MARIJE KUKOVICA
Policijska postaja , Novo mesto (Datum otvoritve sporočimo naknadno)

FEBRUAR

SAMOSTOJNA RAZSTAVA VLADKE SUMREK
TIC Čatež ob Savi
Razstavo si bo možno ogledati vsak dan od 9-17 ure
Prijazno vabljeni!

Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
℡ 031.50.55.77

Tajnica društva DLB:
Sonja Kostanjšek
℡ 040 95 71 17
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