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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
47
B L I K 38

Številka: 47 ► četrtek, 29.08.2013
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

d.l.brezice@gmail.si

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Dopustov je skorajda že konec, tečaj keramike uspešno zaključen, novih izzivov za slikanje
pa ne manjka, samo izbrati si je potrebno všečnega …
VSEBINA:
- nadaljevanje tečaja portret
-

ex‐tempore piran 2013

-

likovna kolonija bizeljsko

-

slikarska kolonija radeče

-

festival NVO

-

obvestila‐vabila‐zanimivosti





priloge:
ex‐tempore sladka istra 2013
ex‐tempore cinober
prijavnici JSKD

NADALJEVANJE TEČAJA PORTRET
V septembru se nadaljuje likovni tečaj Portret
pod mentorstvom g. Vlada Cedilnika.
Zaradi prekinitve se naproša vse že
prijavljene na spomladanski tečaj, da potrdijo
svojo udeležbo na nadaljevanju tečaja, saj bi
v primeru zmanjšanega števila, lahko povabili
na tečaj tudi ostale člane.

Tečaj Portret se ponovno prične v četrtek,
19.9.2013 ob 16.uri v prostorih Kulturnega
doma (preimenovani Prosvetni dom, učilnica
v 1.nadstropju (stavba kino Brežice).
Trajanje tečaja:
- ob pon. in čet., od 16.-19.ure
- 8 zaporednih srečanj po 3 ure
S seboj prinesite:
- svinčnik AB, 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...
Delo poteka ob živem modelu.
PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:
- participacija v višini 10,00 EUR je
obvezna in se poravna prvo uro tečaja!
-nove prijave možne le v primeru odjave
katerega od spomladanskih tečajnikov.

Glasilo Društva likovnikov Brežice

2013

stran 2

EX-TEMPORE PIRAN 2013
Obalne galerije Piran / Gallerie costiere Pirano: organizirajo XLVIII. mednarodni slikarski ex-tempore
in XIV. mednarodni ex-tempore keramike med 31. avgustom in 7. septembrom 2013.
Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev razstav bo v soboto, 7. septembra 2013, ob 20. uri na
Tartinijevem trgu v Piranu. Sledil bo sprejem pred Mestno galerijo Piran, ki ga prireja župan Občine
Piran, gospod Peter Bossman. Razstava bo na ogled v Mestni galeriji Piran od 8. do 29. septembra
2013. Urnik: torek - nedelja: 11.00–18.00
PRAVILNIK
1. Priglasitev in žigosanje platen ali drugih podlag
Brežice: TRGOVINA LAMEX BREŽICE, Črnelčeva cesta 3, tel. 07/496 50 56
urnik: sobota 31. avgusta 2013 med 9. in 13. uro,
od ponedeljka 2. do četrtka 5. septembra 2013 med 8.30 in 19. uro
2. Vpisnina: 22 € Plačilo vpisnine ob žigosanju platen ali drugih podlag. Popusti:
• za dijake, študente (do dopolnjenega 26. leta) in upokojence z veljavnim izkazilom: 11 €;
• za lanskoletne udeležence: študentje 10 €; drugi 20 €.
3. Teme: Piran, morje, mandrač, Tartini, prosta tema.
4. Vsak udeleženec sme žigosati največ dve podlagi, odda pa lahko samo eno delo.
5. Predpisan format podlage: dovoljena stranica: najkrajša 50 cm - najdaljša 130 cm
6. Vsako oddano delo mora biti uokvirjeno in pripravljeno za razstavo. Na hrbtni strani dela morajo
biti navedeni podatki: tema, naslov dela, tehnika, prodajna cena (bruto v €) ter avtorjevo ime,
priimek, naslov, e-mail in telefonska številka.
7. Oddaja del: PSU Monfort: od 31. avgusta do 5. septembra 2013 med 9. in 12. uro in med 17. in
20. uro, petek, 6. septembra 2013 med 9. in 14. uro.
8. Organizator zagotavlja, da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih.
9. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oddanih del.
10. Mednarodna strokovna žirija izbere dela za razstavo v Mestni galeriji Piran in podeli:
• GRAND PRIX • VELIKE ODKUPNE NAGRADE • NAGRADO ZA MLADEGA AVTORJA • ČASTNA
PRIZNANJA Odločitev žirije je dokončna. Zbiratelji podelijo odkupne nagrade po ogledu
razstavljenih del v Mestni galeriji Piran.
11. Nagrade so v bruto zneskih.
12. Nagrajenci so dolžni odstopiti nagrajene slike ne glede na določeno prodajno ceno.
13. Vsa razstavljena dela bodo naprodaj po ceni, ki jo določi avtor, upoštevajoč obvezne dajatve.
14. Razstava del iz konkurence za nagrade bo s soglasjem avtorjev na ogled na Tartinijevem trgu v
Piranu, v soboto, 7. septembra 2013 med 10. in 17. uro. V primeru slabega vremena razstava
odpade.
15. Dela, ki ne bodo razstavljena, avtorji prevzamejo v PSU Monfort, Obala 8, v soboto, 7.
septembra 2013 med 20. in 23. uro in od nedelje, 8. septembra 2013, do petka, 6. oktobra 2013 po
urniku galerije, sicer postanejo last organizatorja.
16. Dela, ki bodo razstavljena, avtorji prevzamejo v PSU Monfort od sreda, 2. oktobra do najkasneje
nedelje, 27. oktobra 2013, sicer postanejo last organizatorja.
DLB BI ORGANIZIRALO PREVOZ SLIK V PIRAN, ZATO NAPROŠAM, DA SE JAVI KDO, KI BI BIL
PRIPRAVLJEN SLIKE VSEH ZAINTERESIRANIH DOSTAVITI V PIRAN. (SPOROČITI NA 031.50.55.77)
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LIKOVNA KOLONIJA BIZELJSKO 2013
PREJELI SMO VABILO:
Spoštovani!
Leto je naokoli in v Turističnem društvu Bizeljsko smo se ponovno odločili sodelovati s
prireditvijo ob Dnevih evropske kulturne dediščine – DEKD. Letos je tema STO LET V DOBRO
DEDIŠČINE in je posvečena predvsem posameznikom in skupinam, ki so prispevali s svojim
delovanjem k ohranjanju, varovanju, predstavljanju naše skupne dediščine.
V TD Bizeljsko smo se odločili za podnaslov POKLON MARIJI SUŠNIK IN VLADU BALONU.
Oba sta namreč pomembno prispevala k spoštovanju dediščine Bizeljskega. Kot že vrsto let,
tudi letos organiziramo srečanje likovnikov tukaj na Bizeljskem.
Vabimo vas, da se dobimo v četrtek, 5. septembra 2013 ob 18. uri pri Etnografski zbirki
Marije Sušnik, na Bizeljskem (Pišeška cesta 35), kjer si bomo v njeni zbirki ogledali
številne zanimive predmete, ki naj bodo letos tema likovnega ustvarjanja.
Hkrati vas vabimo na odprtje razstave likovnih del na temo predmeti Etnografske zbirke Marije
Sušnik na Bizeljskem, v četrtek, 3. oktobra 2013, ob 19. uri, pri Etnografski zbirki Marije Sušnik
na
Bizeljskem. V primeru slabega vremena bomo likovna dela razstavili v prostorih pri krajevni
skupnosti v središču Bizeljskega, kjer bodo ustvarjena likovna dela na ogled še mesec dni.
Vljudno vabljeni!

SLIKARSKA KOLONIJA RADEČE 2013
Slikarska kolonija ob Učni poti Savus, sobota, 7.9.2013 ob 9:00 uri
KTRC Radeče (Kulturno turistični rekreacijski center Radeče) organizira ob občinskem prazniku
dogodek Dnevi splavarjenja Radeče 2013, v sklopu katerega bo tudi slikarska kolonija. Naslov
letošnje kolonije je ODSEVI SAVE.
Ker je slikarska kolonija odprtega tipa, smo vljudno vabljeni, da se jim pridružimo pri ustvarjanju
na prostem ob Savi. Vsi člani DLB lahko izkoristimo priložnost za medobčinsko sodelovanje.
Zbor ob 9:00 uri v Radečah pred novim centrom Savus.
Slikanje na prostem od 9:30 do 15:00 ure.
Predstavitev nastalih del slikarske kolonije bo ob 15:30 uri istega dne.
Nastala dela ostanejo začasno pri organizatorju, saj jih bodo iz priložnostne razstave prenesli v
zaprt prostor, kjer bodo na ogled še mesec dni. Po podrtju razstave se dela vrnejo avtorjem.
Za vse dodatne informacije so vam na voljo na:
- za program prireditve - KTRC Radeče: 03 56 87 941 ali 051 312 558
- za likovno kolonijo - Metka Rozman: 041 516 655 in
- za likovno kolonijo - Ludvik Kos: 031 227 379
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SODELOVANJE NA FESTIVALU NVO
Organizator Lokalna razvojna fundacija Posavja -Projekt PRSTAN nas ponovno vabi k sodelovanju,
zato bo tudi letos Društvo likovnikov Brežice sodelovalo na tokrat že 5. Festivalu posavskih NVO
(nevladnih organizacij).
Ponovno imamo možnost predstaviti svoja dela širši javnosti, saj nam bo na voljo stojnica, na kateri
se lahko predstavita obe sekciji: slikarska in keramična. Zato lepo vabljeni vsi, ki bi se želeli
predstaviti, da svoja dela prinesete v soboto, 14.9.2013, zjutraj ob 9.uri v park pri Mladinskem
centru Brežice. Dela naj bodo označena (avtor in kontakt).
V primeru slabega vremena se bo predstavitev odvijala v prostorih Mc Brežice. Vsa likovna dela in
keramične izdelke lahko nato prevzamete še isti dan ob zaključku predstavitve, predvidoma po
14.uri, točna ura bo znana naknadno.
Da stojnica z deli članov DLB ne bo brez nadzora, prosim za dva člana, prostovoljca, ki bi
poskrbela za prijetno ureditev stojnice in zastopala društvo v času predstavitve.

!!! OBVESTILA – VaBiLa – zanimivosti !!!
DONACIJE
SLIK
ZA DOM
STAREJŠIH
REGIJSKA
TEMATSKA
RAZSTAVA
PARAFRAZE
RAZSTAVA
OBMOČNE
LIKOVNE
KOLONIJE
RAZSTAVA
VLADIMIRE
ŠTOVIČEK
RAZSTAVA
GRAFIK
RAZSTAVA
GEOMETRIJA
SLIKE
MINIMUM
MAXIMUM 4

Vsi, ki ste pripravljeni podariti svoja likovna dela za stalno razstavo v
novem domu starejših občanov v Brežicah, lahko oddate svoja dela v
ponedeljek, 9.9.2013 med 11. In 12. uro v avli Mladinskega centra Brežice.
Zadnji rok za prijavo je 10. september 2013.
Do vključno tega dne oddajte svoja dela in prijavnico na JSKD OI Brežice (Dom
kulture Brežice), od koder bodo dela dostavili v Krško, kjer jih bo za razstavo
izbrala Monika Ivančič Fajfar. Celoten razpis je bil objavljen v BLIKu št. 40.
Rok za oddajo del in prijavnice najkasneje do 16. 9. 2013 Oddaja slik: na JSKD OI
Brežice (Prosvetni dom = Dom kulture Brežice), vsak delovnik med 8. in 14. uro.
Razstava Voda – v zelenem in modrem bo 26.9.2013.
Vabljeni na razstavo kiparskih del in dela, ki ga je umetnica Vladimira Štoviček,
akademska kiparka, izdelala kot zadnjega.
Pridite v soboto dne 31.8.2013 ob 20. uri v Dvorano v parku v Krško!
Vabljeni k ogledu zanimive in dobre razstave grafik mentorice območne likovne
kolonije Urške Jekler – razstava je v sejni sobi Upravne enote Brežice.
Članica DLB Tanja Kržan razstavlja na skupinski razstavi likovnih del nastalih na
27.likovni delavnici Šmartno v Galeriji Domžale. Razstava na ogled do 18.9.2013.
Na IV. mednarodno razstavo likovnih miniatur v Banja Luki, MINIMUM MAXIMUM,
sta se uvrstili tudi deli članov DLB Aleksandra Hvalca in Kristine Bevc.

Ker je za društvo pomembna evidenca aktivnosti članov zaradi vrednotenja samega društva, se ponovno
naproša vse člane, ki sodelujete na raznih likovnih kolonijah, razstavah, razpisih … kjer se opredelite kot član
Društva likovnikov Brežice, da to sporočite Kristini.

Predsednica društva DLB:
Kristina Bevc
℡ 031.50.55.77

Tajnica društva DLB:
Sonja Kostanjšek
℡ 040 95 71 17

