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Cesta prvih borcev 11
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TRR: 02373-0016114637 pri NLB d.d.
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Številka: 40 ► petek, 22.02.2013
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Nekaj novosti in novih priložnosti za razstavljanje in ustvarjanje. Prvi letošnji tečaj se bliža
…pohitite s prijavo.

POŠTNI NABIRALNIK

VSEBINA:
-

članarina 2013

Društvo likovnikov Brežice ima svoj nabiralnik!

-

poštni nabiralnik

Nahaja se v podhodu stavbe Region (v centru
mesta Brežice, nasproti Kavarne pri občini).

-

likovni tečaj portret

-

športna dvorana brežice

-

tematska regijska razstava

priloga:

prijavnica – portret
prijavnica – tematska 2x

Vanj lahko oddate vsa obvestila, vabila …
komentarje, pohvale ali graje … predvsem pa
račune za slikarski ter ostali likovni material in
pripomočke.
Račune bo društvo zbiralo skozi celo leto. Pri
prodajalcu zaprosite za originalen račun, ki naj se
glasi na društvo. Vsi podatki so zapisani zgoraj,
skrajno levo.
Nabiralnik je namenjen tudi oddaji prijav na
tečaje. Prva priložnost je na voljo že ta teden.

ČLANARINA 2013
Članarino za letošnje leto (20 EUR) je večina
članov že poravnala, vsi ostali pa imajo za to čas
do 31.marca 2013.
Kdor do takrat ne poravna članarine, se ga, v
skladu z že sprejetimi ukrepi, črta iz društva.
Vsi potrebni podatki za plačilo članarine se
nahajajo zgoraj, skrajno levo.

Seveda pa lahko še vedno oddate vse našteto
tudi po elektronski pošti na:
d.l.brezice@gmail.com ali
info@dlb.si
po telefonu (v popoldanskem času):
031 50 55 77 - Kristina
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LIKOVNI TEČAJ PORTRET
Društvo
letošnji
vabljeni,
udeležbe

likovnikov Brežice organizira prvi
likovni tečaj. Vsi zainteresirani
da si preberete opis in pogoje
tečaja.

Prijavite se tisti, ki se boste tečaja REDNO
udeleževali.

ŠPORTNA DVORANA BREŽICE

Naziv tečaja: PORTRET
Mentor: g. VLADO CEDILNIK
Participacija: 10,00 EUR

Prejeli smo povabilo g. Kržana (Zavod za
šport Brežice), da s svojimi deli obogatimo
notranjo osrednjo avlo stopnišča.

Začetek: čet., 28.2.2012 ob 16.uri

Ker gre za večji prostor, kjer se nam ponuja
možnost stalnega razstavljanja, se ob tej
priložnosti postavlja vprašanje ali bi kdo
izmed članov DLB želel prevzeti odgovornost
nad organizacijo razstavljanj (vodenje
evidence razstavljenih del, menjava likovnih
del, dogovarjanje in usklajevanje z Zavodom
za šport Brežice ter člani DLB, občasna
prisotnost na morebitni otvoritvi razstave …)

Tečaj se izvaja: v prostorih Prosvetnega
doma, učilnica v 1.nadstropju (stavba kino
Brežice)
Trajanje tečaja:
- ob pon. in čet., od 16.-19.ure
- 10 zaporednih srečanj po 3 ure
S seboj prinesite:
- svinčnik AB,
- svinčnik 3B ali 4B
- zelo mehko radirko
- skicirke, papir za risanje
- ravno paličico
Kasneje tudi barve, čopiče … še vedno velja,
da se učilnico po tečaju zapustiti čisto, zato
prinesite ob uporabi barv tudi zaščite za mize
kot so časopisni papir, plastične ponjave...
PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:
- vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno
prijavnico po navadni ali e-pošti do srede,
27.2.2013. Lahko pa oddate prijavnico tudi v
nabiralnik DLB na Cesti prvih borcev 11
(hodnik stavbe Region).
- participacija v višini 10,00 EUR je
obvezna in se poravna prvo uro tečaja!

Hkrati se ponuja možnost posameznikom, da
za obdobje 1 meseca postavijo dela na ogled
kot samostojno razstavo.
Vabljeni tudi vsi ostali, ki ne ustvarjate zgolj v
slikarstvu. Dobrodošle so tako fotografije,
skulpture kot tudi ostale formacije, ki bi lahko
zapolnile prostor.
Na voljo so tudi visoka in ozka okna, ki lahko
komu predstavljajo izziv kako jih likovno
urediti.
V razmislek še ena ideja … razstavljate lahko
tudi kot par, po dva ustvarjalca skupaj, ali pa
trije … Ker gre za velike površine so še
posebno
dobrodošli
veliki,
ekstremni
formati…

Vse predloge in prijave kot tudi morebitna
vprašanja naslovite na predsednico društva,
Kristino Bevc.
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TEMATSKA REGIJSKA RAZSTAVA 2013
Seznam trideset izbranih del iz »muzeja likovne zgodovine«, ki so letošnja tema za
ustvarjanje, ste prejeli že v Bliku št. 38. Priročnik še ni izšel, smo pa zato prejeli naslednji
razpis JSKD OI Krško:

1) Regijsko likovno izobraževanje na temo
PARAFRAZE LIKOVNIH DEL, PALIMOSESTI, CITATI, PRISVOJITVE

RAZPIS
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pripravlja za leto 2014 četrto državno tematsko razstavo.
Izbrano temo ponuja kot izziv, ki lahko ustvarjalcem razširi likovno in miselno obzorje in jih spodbudi k
iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja. Namen razstave je prikazati
kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. Pri JSKD bo izšel priročnik, ki bo podrobneje
osvetlil razpisano temo.
Območna izpostava JSKD Krško je organizatorica letošnje tematske regijske razstave za območje
Dolenjske, Posavja in Bele Krajine, zato smo se odločili, da na razpisano temo pripravimo tudi likovne
delavnice. Še pred delavnicami pa bo uvodno predavanje.
Predavanje na razpisano temo regijske tematske razstave bo
v četrtek, 11. aprila 2013, ob 17. uri v Trebnjem na CIK-u, Kidričeva ulica 2.
Predavanje je brezplačno in ga bo vodil Janez Zalaznik, akademski slikar, samostojni kulturni
delavec na področjih slikarstva, grafičnega oblikovanja, likovne publicistike in pedagogike.
Tudi likovno delavnico bo vodil Janez Zalaznik.
Razpisana tema razstave je dokaj zahtevna, zato priporočamo, da se vsi zainteresirani udeležite
uvodnega predavanja in nato tudi dvodnevnega izobraževanja.
Likovno izobraževanje bo potekalo


v petek, 19. aprila 2013, od 17. do 20. ure in



v soboto, 20. aprila 2013, od 10. do 15. ure.

prostorih Mestnega muzeja Krško, Valvasorjevo nabrežje 4.
Predlagamo, da na likovno delavnico pridete pripravljeni in sicer v tem smislu, da si že vnaprej
iz seznama izbranih del svetovno znanih umetnikov (glej Blik 38) izberete eno ali več del, na
podlagi katere boste ustvarili novo delo.
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KOTIZACIJA IN PRIJAVE
•

Kotizacija za udeležbo na likovni delavnici znaša 25,00 EUR. Likovnikom - članom društev z
območja OI Krško, kotizacijo delno sofinancira organizator.

•

Natančno izpolnjeno priloženo prijavnico pošljite najkasneje do petka, 5. aprila 2013 na naslov:
JSKD OI Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško ali na e-pošto oi.krsko@jskd.si .
Na osnovi pravočasno prispele prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije. Če je
plačnik kotizacije ustanova, mora le-ta obvezno potrditi vašo prijavnico s podpisom in žigom.

•

Število udeležencev je omejeno, največ 12, zato pohitite s prijavami!

2)

Regijske razstave

V dogovoru z območnimi izpostavami bodo regijsko razstavo za območje Dolenjske, Posavja in Bele
Krajine pripravili v Krškem, v Kulturnem domu Krško. Predviden termin za odprtje razstave je četrtek,
17. oktober 2013.
1. Svoja dela lahko na razpis prijavijo vsi likovniki, ki prebivajo na območju izpostav JSKD: Brežice,
Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje, oziroma so člani likovnih društev, ki
delujejo na omenjenem področju;
2. Umetniška dela morajo ustrezati opisani temi;
3. Izdelki morajo biti označeni z imenom in priimkom avtorja ter naslovom izdelka;
4. Vsak avtor mora biti svojim delom priložiti natančno izpolnjeno prijavnico;
5. Zadnji rok za prijavo je 10. september 2013. Do vključno tega dne oddajte svoja dela in prijavnico
na svojo območno izpostavo JSKD. Sodelavci z izpostav bodo dela dostavili v Krško, kjer jih bo za
razstavo izbrala Monika Ivančič Fajfar.
6. Avtorji bodo o izboru del obveščeni najkasneje do petka 20. septembra 2013.
7. Vračanje likovnih del bo po zaključku razstave na matične območne izpostave. Organizator bo
vračal dela v isti embalaži, kot jih je prejel, z deli bo ravnal skrbno.
8. Likovna dela bodo namenjena javni predstavitvi in bodo predstavljena v zloženki za razstavo.
Lep pozdrav, Sonja Levičar, vodja OI Krško

Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
℡ 031.50.55.77

Tajnica društva DLB:
Sonja Kostanjšek
℡ 040 95 71 17

