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d.l.brezice@gmail.si

Za Društvo likovnikov Brežice (DLB): Kristina Bevc

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Za nami je pester oktober. Kar nekaj razstav se bo podrlo, zato v koledarju na zadnji strani
ne spreglejte datuma za prevzem del. Če vam je pa ljub kolaž, pa vabljeni na delavnico ☺
Vladka

VSEBINA:
-

aktivnosti članov DLB

-

petdesetletje DLB

-

tečaj ČUBER

-

KOLEDAR

AKTIVNOSTI ČLANOV DLB

-

-

Likovni koloniji Doga tempore ex –
Cvičkorel – Mija Baškovč, Sonja
Kostanjšek, Vladka Sumrek, Jože
Šterk, Slavica Zofič Žertuš, Mihaela
Prevejšek, Jožica Petrišič, Branka
Benje,
Rajko
Baškovč,
Tadej
Baškovč in Kristina Bevc –
razstavljena dela si lahko ogledate v
Mladinskem centru Brežice.
Likovna kolonija Bizeljsko ''Sončna
vrata na Bizeljskem' - Ana Kunej,
Jože Šterk, Sonja Kostanjšek,
Alenka Venišnik, Kristina Bevc in

Območna likovna kolonija JSKD z
razstavo 'Panoramski likovni mozaik'Alenka Augustinčič, Mija Baškovč,
Kristina Bevc, Tanja Kržan, Marija
Kukovica, Olga Piltaver, Vladka
Sumrek in Jože Šterk.

Samostojno razstavljata:
-

Jože Šterk – oktober in november v
Brežicah: Dom upokojencev Brežice.

-

Sara Daničič – oktober in november v
Cerklah ob Krki: Vojašnica Jerneja
Molana Cerklje ob Krki

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

Sumrak.

http://www.bizeljsko.si/novice/845-td-tokrat-o-bizeljskihsoncnih-vratih.html

Skupinski razstavi DLB:
- razstava slik 'Društvo likovnikov se
predstavi' – oktober, Občina Brežice.
http://www.brezice.si/objave/2014100314322545/

-

Jubilejna razstava obeh sekcij ob 50letnici DLB 'Petdesetletje' – oktober,
galerija Posavskega muzeja Brežice.
http://posavje.info/kultura/50-let-drustva-likovnikovbrezice.html

Povezava do video zapisa Davora A. Lipeja:
http://vimeo.com/108518715
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PETDESETLETJE DLB
Za vse, ki si razstave (še) niste ogledali, tukaj je le del vsebine zgibanke o razstavi:
Društvo likovnikov Brežice deluje od leta 1964 in letos praznuje 50 let neprekinjenega
delovanja na področju ljubiteljskega likovnega ustvarjanja. Sprva kot Klub likovnikov
Brežice in kasneje v letu 1975 preimenovano društvo združuje likovnike brežiške ter
okoliških občin in se ukvarja z ljubiteljskim ustvarjanjem na likovnem področju skozi
slikarsko in keramično sekcijo društva.
Vsako leto se članice in člani, ob ostalih aktualnih razstavah, predstavijo javnosti na že
dveh tradicionalnih razstavah: razstavi unikatne keramike in novoletni razstavi. Svoja
dela redno razstavljajo v domačem okolju, udeležujejo se regijskih, državnih in
mednarodnih razstav. Kljub pomanjkanju lastnih prostorov, člani društva svoje znanje
nadgrajujejo na številnih tečajih in delavnicah v organizaciji društva in izven, sodelujejo
na likovnih kolonijah in se uspešno udeležujejo natečajev.
Društvo likovnikov Brežice s svojim dolgoletnim delovanjem in predstavitvijo skozi
razstave likovnih del ter keramike vztrajno bogati lokalno kulturno življenje.
1964-2014 I 50 let
PETDESETLETJE
Jubilejna razstava Društva likovnikov Brežice
2. oktober – 2. november 2014
Galerija Posavskega muzeja Brežice
Tokratna razstava je glede na galerijski prostor Posavskega muzeja Brežice zasnovana
v treh sklopih.
V prvem, vhodnem delu razstavlja dela sedaj že 7 let obstoječa keramična sekcija.
Večino razstavljenih del predstavlja unikatna keramika v tehniki raku. Raku je stara
japonska tehnika, ki je v kombinaciji z novostmi predmet vsakoletnega izobraževanja te
sekcije. V tem delu so razstavljena še dela ustvarjalcev v lesu, marmoru in steklu.
V drugem, osrednjem galerijskemu prostoru so razstavljena dela na platnih velikosti 30
x 30 cm. Enotni format razstavljenih del predstavlja vsakega posameznika znotraj
slikarske sekcije. Kljub temu, da posegajo za različnimi tehnikami in upodabljajo
različne motive, da nekateri slikajo realistično drugi abstraktno, so vsi del ene celote,
del slikarske sekcije. Nadvse kreativno različni, a skozi čopič združeni v svoji
ustvarjalnosti.
Tretji in zadnji sklop razstave je posvečen štirim posameznikom. Gre za poklon društva
osebam, ki so zaslužne, da je društvo delovalo skozi vsa leta. Čeprav so skoraj vsi
prejeli občinsko odličje za delovanje na kulturnem področju, se jim društvo ob 50-letnici
skromno zahvaljuje tudi skozi razstavljanje njihovih del:
Bojan Horvatič ( 1926 2013) – ustanovni član in predsednik društva 33 let.
Mitja De Gleria ( 1926 2013) – dolgoletni aktivni član upravnega odbora.
Vlado Cedilnik ( 1937) – ustanovni član in dolgoletni strokovni vodja, mentor društva.
Cvetka Miloš ( 1931) – dolgoletna mentorica društva.
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RAZSTAVLJAVCI
Augustinčič Alenka
Barbič Mojca
Baškovč Mija
Baškovč Rajko
Bevc Kristina
Bošnjak Slavica
Daničič Sara
Frešer Helena
Jerič Marija
Klavžar Janez
Klemenčič Slavka
Komočar Andreja

Kostanjšek Sonja
Krvavica Neda
Kržan Tanja
Kukovica Marija
Kunej Ana
Kuplenik Meta
Lukež Edith
Mamilovič Ana
Oštir Marinka
Piltaver Olga
Pirc Branka
Potokar Tatjana

Prah Mihelca
Prevejšek Mihaela
Rajkovič Milivoj
Rožman Olga
Sumrek Vladka
Šterk Jože
Venišnik Alenka
Vimpolšek Metka
Vučinič Zlatka
Zorko Anton
Zupančič Marko
Žičkar Cvetka

Izbor del in postavitev razstave: Vlado Cedilnik in Alenka Venišnik ter Mitja De Gleria (mlajši).
Velika hvala vsem posameznikom, članicam in članom DLB, ki so zaradi predanega in
vztrajnega dela ter ustvarjanja uspešno vodili in predstavljali društvo celih 50 let.

Na dan odprtja razstave je Društvo likovnikov Brežice v Viteški dvorani brežiškega gradu
prejelo zlato jubilejno priznanje JS RS KD s podpisom predsednika Igorja Teršarja, občinsko
odličje in priznanje ZKD Brežice
Čestitali so nam tudi:
- direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj,
- župan Ivan Molan,
- vodja območne izpostave Brežice (JSKD) Simona Rožman Strnad,
- predsednik Likovnega društva Krško OKO Roman Blatnik in
- predsednica Likovne družine Dobova Vesna Davidovič ter
- predsednik ZKD Brežice Jože Denžič.

Pojasnilo predsednice Kristine Bevc k razpisu za sodelovanje.
Razpis za sodelovanje na jubilejni razstavi je povzročil nekaj negodovanja med člani DLB
zaradi predlaganega formata 30x30 cm, zato sledi obrazložitev:
Ker smo (le) uspeli rezervirati termin v galeriji Posavskega muzeja Brežice in predstaviti
program, ki je zadovoljil njihove kriterije, je bilo nujno, da se društvo predstavi kot celota. Celota
enakovrednih posameznikov, ki se izražajo skozi različne tehnike, sloge …a jih povezuje ena
strast – ustvarjanje na likovnem področju. Ker kot predsednica odgovarjam za program društva,
si nisem upala privoščiti, da bi na razstavi visele slike, ki so bile ustvarjene na tečajih in
delavnicah ter nosijo vidne in prepoznavne 'podpise’ mentorjev. Zato sem predlagala za
slikarsko sekcijo enoten format, ki predstavlja posameznega člana DLB. Velikost 30x30 cm pa
iz razloga, da nihče ne izstopa po velikosti oz. ni mogle prinesti dela iz tečajev, kjer praviloma
ustvarjamo na večjih formatih.
Razpis je dosegel zastavljen cilj: vsi sodelujoči, nekdanji in sedanji člani, so se predstavili
z lastnimi deli. Društvo se je tako res predstavilo z avtorskimi deli, deli članic in članov Društva
likovnikov Brežice, kar je poželo pri obiskovalcih in vodstvu Posavskega muzeja pozitivne
kritike! Ćestitam!
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LIKOVNA DELAVNICA 'PRILEPI IN POBARVAJ'
Društvo likovnikov Brežice organizira tretji letošnji likovni tečaj. Vsi zainteresirani vabljeni, da si
preberete opis in pogoje udeležbe.
Mentor: RAJKO ČUBER, akademski slikar
Participacija za člane DLB: 50,00 EUR
Začetek: pon., 3.11.2014 ob 16. uri
Tečaj se izvaja: v učilnici Doma kulture Brežice, I. nadst. (stavba kino Brežice)
Trajanje tečaja:
ob pon. in čet., od 16.-19.ure, 10 zaporednih srečanj po 3 ure.
S seboj prinesite: lepilo (npr. mekol), stare revije in kose blaga, akrilne barve, platna, papir,
… čopiče, paleto, posodo za vodo, krpo, sušilec za lase, časopisni papir ali plastično ponjavo
Ustvarjanje bo potekalo v mešani tehniki: kolaž in akrilne barve. Tema ni določena,
prinesete lahko svoje predloge (fotografije, slike iz revij, …). Prepovedana uporaba oljnih
barv! Zaradi značilnega vonja medijev pri tej tehniki, je namreč nemogoče zadostno prezračiti
prostore pred odhodom!
PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:
- vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno prijavnico po navadni ali e-pošti do nedelje, 2.11.2014. Ali
jo oddate v nabiralnik DLB na Cesti prvih borcev 11 (hodnik stavbe Region).
- participacija, ki za člane DLB znaša 50,00 EUR, za nečlane (posameznike in člane
drugih društev) pa v višini 70 eur, je obvezna in se poravna prvo uro tečaja! V primeru
premalo prijav tečaj odpade.
Ponovno je potrebno opozoriti na red in čistočo. Ker smo v Domu kulture Brežice gostje, je
potrebno zapustiti prostore takšne kot smo jih prejeli v uporabo, kar pomeni:
- mizo (in po potrebi stole, tla) zaščitimo s časopisnim papirjem ali plastično ponjavo
(lahko je razrezana velika vrečka za smeti),
- vsak poskrbi za svojo mizo, da je ob odhodu čista!
- v umivalniku na stranišču po izpiranju čopičev ne sme biti vidnih ostankov barv!
Informacija za vse (nove) člane DLB: v brežiški trgovini Lamex (Svet knjige) imate ob nakupu
slikarskega materiala kot član DLB 10% popust.

!!! KOLEDAR !!!
DAN?
URA?
ponedeljek,
ob
3.11.
10. uri
ponedeljek,
ob
3.11.
16. uri
četrtek,
ob
6.11.
9. uri
četrtek,
ob
6.11.
10. uri

KJE?
I. nadstropje
Posavski muzej Brežice
I.nadstropje
Dom kulture Brežice
I.nadstropje
Občina Brežice
III.nadstropje
Dom upokojencev Brežice

KAJ?
Prevzem del z jubilejne razstave
PETDESETLETJE
Začetek tečaja
PRILEPI IN POBARVAJ
Prevzem del z razstave
DLB SE PREDSTAVI
Prevzem del s študijske razstave
AKVAREL

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

