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BLIK 57

Številka: 57
nedelja, 19.4.2015

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Začenjamo s prvim letošnjim tečajem, vabljeni pa smo k sodelovanju tudi izven DLB.

AKTIVNOSTI ČLANOV DLB

VSEBINA:
-

članarina 2015
v spomin
aktivnosti članov DLB
likovni tečaj TIHOŽITJE
likovna kolonija zabok (HR)
ex‐tempore RAK rakek

-

natečaj miniature zaprešić

-

koledar

ČLANARINA 2015
Člani DLB so na občnem zboru potrdili
predlog upravnega odbora o višini članarine.
Ta tako ostaja 25 EUR, poravnati pa jo je
potrebno do 31. maja 2015.
Kdor do takrat ne poravna članarine, se ga v
skladu z že sprejetimi sklepi črta iz društva.
Vsi potrebni podatki za plačilo članarine se
nahajajo zgoraj desno.

V SPOMIN
V mesecu marcu smo se poslovili od naše
članice Nede Krvavice.
Neda je dve deli podarila tudi Splošni
bolnišnici Brežice, zato jo bomo še vedno
lahko srečali na tamkajšnjih hodnikih.

V letošnjem letu smo že
1) Skupinsko razstavljali člani DLB:
Slikarska razstava 'ŽENSKA' –
marec/april, Upravna enota Brežice.
http://posavje.info/kultura/breziski-likovniki-posvetilirazstavo-zenskam-in-mucenikom.html

Ob tej priložnosti se je društvo zahvalilo
dopisnici Posavskega obzornika Natji
Jenko Sunčič, ki zvesto spremlja naše
delovanje.
Njena večletna zvestoba je za nas
izrednega pomena, saj je ravno zaradi nje
društvo bolj vidno in prepoznavno, Res je,
lahko bi rekli, da je to njeno delo in njena
službena dolžnost. Pa vendar, zavedamo
se, da je kulturnih dogodkov veliko in prav
je tako, a da se naših vedno udeleži in o
tem nato poroča v lokalnem časopisju ter
tako opozori lokalno okolje na naše delo,
no, to je tisto za kar smo ji izredno
hvaležni.
2) Zaključili likovno delavnico MIX
MEDIA v sodelovanju s trgovino
Lamex, kjer smo spoznali delo z
glazurno smolo in uporabo barv za
steklo na platnu.
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LIKOVNI TEČAJ TIHOŽITJE
DLB objavlja razpis za likovni tečaj pod mentorstvom likovnega pedagoga Vlada Cedilnika.
Razpis ste že prejeli, objavljen pa je za vse, ki bi se še želeli priključiti tečaju.
Naziv tečaja: TIHOŽITJE
Mentor: g. VLADO CEDILNIK
Participacija za člane DLB: 10,00 EUR

S seboj prinesite (na prvo srečanje):
‐ svinčnik AB, zelo mehko radirko
‐ papir, risalni blok

Začetek: ponedeljek., 20.4.2015 ob 16. uri

v nadaljevanju tečaja pa še:
Tečaj se izvaja: v prostorih Kulturnega doma ‐ ploščate in okrogle čopiče
‐ tempera ali akrilne barve
Brežice, učilnica v I. nads. (stavba kino)
‐ paleto, posodo za vodo, krpo
Trajanje tečaja:
‐ lepilni trak (pleskarski)
‐ ob pon. in čet., od 16.‐19. ure
‐ časopisni papir ali plastično ponjavo
‐ 10 zaporednih srečanj po 3 ure
‐ slikarsko platno
PRIJAVE IN PLAČILO PARTICIPACIJE:
‐ vsi zainteresirani pošljite izpolnjeno prijavnico po navadni ali e‐pošti do sobote, 18.4.2015.
Lahko pa oddate prijavnico tudi v Brežicah v nabiralnik DLB na Cesti prvih borcev 11 (hodnik
stavbe Region).
‐ participacija, ki za člane DLB znaša 10,00 EUR, za nečlane (posameznike in člane drugih
društev) pa v višini 50 EUR, je obvezna in se poravna prvo uro tečaja!
Ponovno je potrebno opozoriti na red in čistočo. Ker smo v Kulturnem domu gosti, 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!
Še informacija za vse (nove) člane DLB: v brežiški trgovini Lamex (Svet knjige, na glavni ulici
proti gradu) imate ob nakupu slikarskega materiala kot član DLB 10% popust.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Po zaključenem tečaju sledi razstava nastalih del. Razstava bo predvidoma v mesecu maju takoj
po zaključku tečaja. Uvrstili bi jo med dogodke ob vseslovenskem Tednu ljubiteljske kulture.

LIKOVNA KOLONIJA ZABOK (HR)
Prejeli smo vabilo iz sosednje Hrvaške:
Fortuna-ART združenje likovnih umetnikov iz Zagreba poziva sosede, slikarje iz
Slovenije, na tridnevno likovno kolonijo v hrvaško Zagorje, v mesto Zabok. Kolonija bo
v času od 5.-7. Junija 2015. Zagotovljeno je brezplačno prenočišče, hrana in slikarski
material. Mednarodna kolonija poteka že peto leto, letos sodelujejo tudi umetniki iz
Vojvodine in BiH.
Na prvi dan kolonije bo tudi odprtje trojne slikarske razstave Viktorije Rabžajeve &
Pabla Picassa & Franje Klopotana v dvorcu v Svetom Križu Začretje.
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Člani DLB lahko sodelujemo tudi samo en dan –dva, lahko prespimo ali pa se na
kolonijo vozimo vsak dan (ni nujno, da tam prespite). Vsi, ki bi prespali, bi bili
nameščeni v kmečkem turizmu v Svetom Križu Začretje. Za te bo organiziran prevoz iz
Sv.Križa Začretje do Zaboka, kjer se bo slikalo in obedovalo.
‘Bilo bi nam jako drago da se odazovete, pozivamo Vas na lijepo druženje i stvaranje.’
Obvezne prijave sporočite Kristini do 26.4.2015 na d.l.brezice@gmail.com.

EX-TEMPORE RAK Rakek
Likovna sekcija KD Rak Rakek razpisuje:
jubilejni 10. slikarski EX-TEMPORE RAK Rakek
od 21. aprila. do 14. maja 2015.
Odprtje razstave bo v četrtek, 14. maja 2015, ob 19. uri, v knjižnici Jožeta Udoviča
Cerknica, enota Rakek (pri pošti) na Rakeku. Ogled likovnih del bo možen do petka,
19. junija 2015, v času obratovanja knjižnice.
Tema:
LEPOTE NOTRANJSKE TER FAUNA IN FLORA NOTRANJSKEGA KRASA

Na Notranjskem imamo veliko avtohtonih, redkih in zaščitenih živali in rastlin. Poiščite navdih in
jih vključite v svoje likovne kompozicije.

Tehnika slikanja:
Tehnika slikanja je lahko poljubna, velikost slike pa od 30 x 40 do 50 x 70 cm
Vsako delo mora biti pripravljeno za razstavo (z obešalom – okvir ni obvezen). Na
hrbtni strani slike mora biti naslov dela, prodajna cena v EUR, avtorjevo ime in priimek,
naslov in telefonska številka.
Žigosanje podlag:
Rakek – na sedežu KD Rak, Rakek, Trg padlih borcev 2 (pri železniški postaji)
torek, 21. april 2015, od 16h – 18h
Ljubljana - Društvo likovnikov Ljubljana, Črnuče, Dunajska 405
sreda, 22. april 2015, od 16h – 18h
Oddaja del:
Rakek: torek, 5. maj 2015, od 16h – 18h
Ljubljana: sreda, 6. maj 2015, od 16h – 18h
Kotizacija: 10 € se plača ob oddaji dela
Vsak lahko odda po eno delo. Vsa dela bo pregledala strokovna komisija. Če bo
prispelo več del, kot jih lahko razstavimo, bo komisija naredila izbor.

Na otvoritvi razstave bo komisija podelila priznanja s strokovnim mnenjem za najbolj uspele
slike. Vsi udeleženci prejmejo zahvalo za sodelovanje. Dela, ki ne bodo razstavljena, bomo
vračali po uradni otvoritvi. Razstavljena dela bodo na ogled do 19. junija 2014. Dela bomo
vračali v petek, 19. junija 2015, med 16. in 18. uro, v knjižnici na Rakeku. Vsa dela bodo
vrnjena avtorjem.

Vsa morebitna vprašanja pošljite na e-mail: karmen.petric@gmail.com
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18. MEDNARODNA RAZSTAVA MINIATUR
Tudi letos je za člane DLB-ja na voljo enkratna priložnost sodelovanja na mednarodni razstavi:
18. RAZSTAVA MINIATUR (18. IZLOZBA MINIJATURA), Novi Dvori, Vrsilnica, v Zaprešiću
na Hrvaškem.
Posameznik lahko svoja dela pošlje po pošti. V kolikor pa bi se več članov odločilo za
sodelovanje, bo DLB organiziral prevoz del v Zaprešić. Spodaj več info:
ORGANIZATOR: Udruga likovnih stvaralaca Zapresic (www.uls.com.hr , info@ulszapresic.com)

KONTAKT: Irena Skrinjar 00385 (0)91 762 13 67, Šimun Tolić 00385 (0)92 100 14 46
DIMENZIJE: Vsak avtor lahko odda največ 3 dela (slika, grafika, keramika, skulptura, …).
Dela so lahko opremljena za razstavljanje, ni pa nujno obvezno.
Dvodimenzionalna dela: maksimalno 15 x 15 cm,
Tridimenzionalna dela: maksimalna: 15 x 15 x 15 cm.
DOVOLJENE TEHNIKE: Tematika in tehnike del so poljubne.
Natečaj je odprt do: 11. maja 2015. Izdelke lahko osebno predate v prostorih:
Muzeja Matija Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8, Novi dvori, Zaprešić:
čet, 7.5.: 9 -14 h,
pet, 8.5.: 13 -18 h,
sob, 9.5.: 9 -14 h,
ned, 10.5.: 9 -12 h.
Dela lahko pošljete tudi po pošti na naslov :
UDRUGA LIKOVNIH STVARALACA ZAPREŠIĆ, SAVSKA 15, 10290 ZAPREŠIĆ, Hrvatska
Strokovna žirija bo objavila izbor del za razstavo kot tudi nagrajence za odkupne nagrade (za 1.
mesto v višini 3.000,00 KN (cca 390 EUR), za 2 .mesto – 2.000 KN in za 3. mesto 1.000 kun)
do 25. maja 2015. Izdelke vračajo na stroške avtorja (ali se jih prevzame osebno).
Odprtje mednarodne razstave bo 12.6.2015 ob 20. uri, v Vršilnici, Novi Dvori, Zaprešić.
Ob razstavi bo izdan katalog z vsemi izbranimi/razstavljenimi deli.

!!! KOLEDAR !!!
DAN?
URA?
ponedeljek,
ob
20.4.
16. uri
četrtek,
ob
23.4.
19. uri
četrtek,
ob
7.5.
16. uri
petek,
ob
8.5.
19. uri

KJE?
I.nadstropje
Dom kulture Brežice
I. nadstropje – galerija
Posavski muzej Brežice
I.nadstropje
Dom kulture Brežice
Hotel Splavar, Brežice

KAJ?
Začetek tečaja
TIHOŽITJE
Odprtje slikarske razstave NIMFE
slikarja Gregorja Smukoviča
Zbiranje del za skupinsko oddajo
v Zaprešić - Miniature
Odprtje slikarske razstave
naše članice Slavice Zofič

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: Katja Cergol ℡ 041 970 072

