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Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Počitnic in dopustov je konec, pred nami pa so novi izzivi. September ponuja celo dve
likovni koloniji in sodelovanje na ex-temporu Piran. Prijazno vabljeni tudi na otvoritvi dveh
razstav naših članic. Vse našteto je lahko dobra vaja za prihajajoči razpis ob 50 letnici DLB
… a o tem v naslednjem Bliku čez teden dni :D
VSEBINA:
-

aktivnosti članov DLB

-

območna likovna kolonija

-

ex tempore piran

-

likovna kolonija bizeljsko

-

člani DLB razstavljajo

samostojni razstavi sta imeli:
-

Tilka Binkovski – junija v Podčetrtku:
hotel Breza, in

-

Metka Vimpolšek – julija v Brežicah:
Mladinski center Brežice.

Skupinske razstave DLB:
-

Pregledna razstava unikatne keramike
7 keramičnih let - junija v Brežicah:
Upravna enota Brežice

-

Razstava slikarskih del ENERGIJA junija v Brežicah: Mladinski center
Brežice

-

Študijska
razstava
likovnih
del
AKVAREL
–
julij-september
v
Brežicah: Dom upokojencev Brežice

AKTIVNOSTI ČLANOV DLB
Odzvali s(m)o se na razna vabila in tako
sodelovali in razstavljali na:
-

Likovna kolonija Koprivnica – Tatjana
Potokar

-

Ex-tempore Krško – Kristina Bevc

-

Likovna delavnica Šmartno – Tanja
Kržan

Razstavljali pa smo tudi v organizaciji DLB in
sicer;

Razstava Akvarel je še vedno na ogled v 3.
nadstropju novega Doma upokojencev
Brežice. Zaradi navdušenja tako varovancev
kot obiskovalcev doma ter zaposlenih, so nas
prosili, da razstave še ne podremo, tako bo
na voljo za ogled še v mesecu septembru.
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OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA
Prejeli smo vabilo Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne enote Brežice:
OBMOČNA LIKOVNA KOLONIJA Z RAZSTAVO 2014:
Panoramski likovni mozaik - 13. 9. 2014
Vljudno vas vabimo k udeležbi na Območno likovno kolonijo 2014.
ustvarjalni potep bo potekal v soboto, 13. septembra 2014.

Letošnji likovni

POMEN:
Območna kolonija je pregledno srečanje likovnih ustvarjalcev v občini Brežice, ki omogoča
strokovno vodenje in zaključno razstavo s strokovnim mnenjem o nastalih delih. Bistvo kolonije
je, da vse udeležence na nek način poveže v skupno ustvarjalno in družabno celoto.
POGOJI SODELOVANJA:
Likovna kolonija je namenjena ljubiteljskim ustvarjalcem - članom društev in posameznikom.
Za člane društev, delujočih v občini Brežice, je kolonija brezplačna, ostali plačajo kotizacijo
15€. Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi na koloniji / razstavi.
TEMA: Panoramski likovni mozaik
Letošnja tema nadgrajuje pomen tovrstnih srečanj – povezati udeležence v ustvarjalno celoto.
Tako bo vsak posameznik prispeval k celostni podobi izdelka. Panoramski mozaik bo ustvarjen
iz posameznih izdelkov udeležencev in naj bi dajal podobo videnega v kotu 360°:
- skupina I: središče Brežice (stičišče ulic Bizeljske ceste in Ceste prvih borcev – pri Občini)
- skupina II: park med Domom kulture in cerkvijo sv. Roka
Posamezne »delovne enote« mozaika bomo z udeleženci dogovorili na koloniji.
STROKOVNO VODSTVO: pod strokovnim vodstvom akad. slikarja Gregorja Smukoviča.
POTREBŠČINE:
- vsak udeleženec ustvarja v poljubni tehniki, format pa je določen in mora biti v velikosti 50 x
70 cm zaradi celostne podobe panorame/razstave. Materiale in podlage prinese vsak
udeleženec s seboj.
URNIK KOLONIJE:
- ob 9.00 zbirno mesto: park pri Domu kulture - žigosanje platen, pogovor z mentorjem, kava;
- ustvarjanje na terenu;
- ob 17.00 zaključek kolonije: Dom kulture- analiza del, pogovor, oddaja del
- ob 18.00: večerja za vse udeležence
- ob 19.30 ali 20.00: otvoritev razstave (natančno uro bomo pravočasno določili)
RAZSTAVA:
Otvoritev razstave bo isti dan kot potek kolonije - ob 19.30 v avli Dom kulture Brežice. Razstava
se bo postavljala med 17. in 19.30. uro.
REZERVNI TERMIN:
V primeru slabe vremenske napovedi za 13. 9., se kolonija prestavili na soboto, 20. 9. 2014.
PRIJAVA: Izpolnjeno prijavnico (v prilogi) pošljite po navadni ali e-pošti do pon., 8.9.2014.
Veselimo se snidenja in sodelovanja z Vami.
Lučka Černelič,
organizatorka kulturnega programa

Simona Rožman Strnad,
koordinatorka izpostave JSKD
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EX-TEMPORE PIRAN 2014
Obalne galerije Piran (v sodelovanju z ostalimi) organizirajo XLIX. mednarodni slikarski extempore in XV. mednarodni ex-tempore keramike med 30.avg. in 6.sept. 2014.
Slavnostna podelitev nagrad in otvoritev razstav bo v soboto, 6. septembra 2014, 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 6.9. do
5.10. 2014. Urnik: torek - nedelja: 11.00–18.00
PRAVILNIK ( http://www.obalne-galerije.si/files/datoteke/591_vabilo%20-%20pravilnik2014.pdf
1. Priglasitev in žigosanje platen ali drugih podlag
Brežice: TRGOVINA LAMEX BREŽICE, Črnelčeva cesta 3, tel. 07/496 50 56
urnik: sobota 30. avgusta 2014 med 9. in 12. uro,
od ponedeljka 1. do četrtka 4. septembra 2014 med 9.-12. Uro in 13:30-18.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, Koper, morje, ljubezen, 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: Razstavišče Monfort: od 30. avgusta do 4. septembra 2014 med 9. in 12. uro in
med 17. in 20. uro, petek, 5. septembra 2014 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 v starem vrtcu
Piran, v soboto, 6. septembra 2014 med 10. in 17. uro. V primeru slabega vremena razstava
odpade.
15. Dela, ki ne bodo razstavljena, avtorji prevzamejo v razstavišču Monfort, Obala 8, v soboto,
6. septembra 2014 med 20. in 23. uro in od nedelje, 7. septembra 2014, do nedelje, 5. oktobra
2014 po urniku galerije, sicer postanejo last organizatorja.
16. Dela, ki bodo razstavljena, avtorji prevzamejo v razstavišču Monfort od torka, 14. oktobra
do najkasneje nedelje, 9. novembra 2014, 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
Tudi letos smo prejeli vabilo Kozjanskega parka in TD Bizeljsko:
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 DEDIŠČINA GRE V ŠOLO.
V TD Bizeljsko smo se odločili za podnaslov SONČNA VRATA NA BIZELJSKEM.
Kot že vrsto let, tudi letos organiziramo srečanje likovnikov tukaj na Bizeljskem.
Vabimo vas, da se dobimo v četrtek, 28. avgusta 2014 ob 18. uri na Brezovici 10,
na Bizeljskem, kjer si bomo na domačiji Viktorije Slana, po domače pri Blaževih,
ogledali sončna vrata, ki naj bodo letos tema likovnega ustvarjanja.

Vljudno vabljeni,
TD Bizeljsko
Vesna Kunej

!!! DLB ČLANI RAZSTAVLJAJO !!!
DAN?

sreda,
3.9.

URA?

ob
19.uri

KJE?

Grad Sevnica

KAJ?
Radogost večer v zbirki Ogled avtorja
Rudija Stoparja
Gost: Slikarka in keramičarka Tatjana
Potokar iz Dolnjih Skopic.
Org.: Rudi Stopar in KŠTM Sevnica.

petek,
26.9.

ob
18. uri

Vojašnica Jerneja Molana
Cerklje ob Krki

Odprtje prve samostojne razstave
najmlajše članice DLB
Sare Daničič

Ker je za društvo pomembna evidenca aktivnosti članov izven DLB , 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.

Društvo likovnikov Brežice
Predsednica DLB: Kristina Bevc ℡ 031.50.55.77

Info: d.l.brezice@gmail.si
Tajnica DLB: Ana Kunej ℡ 041 970 072

