Glasilo Društva likovnikov Brežice

Stran 1

DRUŠTVO
LIKOVNIKOV
BREŽICE

2016

DLB, Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
031 50 55 77 ℡
d.l.brezice@gmail.com
www.dlb.si
TRR: SI56 6100 0001 1614 351
(Delavska hranilnica d.d. LJ)
Davčna št.: 59674962

Ustvarjalni od 1964.
Za Društvo likovnikov Brežice (DLB):
Kristina Bevc, predsednica

BLIK 60

Številka: 60
četrtek, 28.4.2016

Spoštovane članice in člani Društva likovnikov Brežice!
Mesec maj je čas likovnih kolonij, izbira je pestra. Vabljeni k sodelovanju!
VSEBINA:

-

aktivnosti članov DLB

-

sodelovanje na TLK

-

likovna kolonija DLB

-

miniatura

-

prejeti vabili:

-



likovna kolonija Krško



likovna kolonija Rajhenburg

koledar

AKTIVNOSTI ČLANOV DLB
Člani DLB aktivno razstavljajo. Člani so
označeni kot:
-

slikarska sekcija,
keramično-kiparska sekcija.

1) DLB člani skupinsko razstavljajo:
‐ Vesna – avla Upravne enote Brežice,
april 2016
ČESTITKE VSEM!!!

SODELOVANJE NA TLK
Tudi letos se DLB pridružuje vseslovenskemu
Tednu ljubiteljske kulture, tega zaznamujejo
kulturni dogodki, ki se po vsej Sloveniji in v
zamejstvu v sodelovanju z Zvezo kulturnih
društev (ZKD) Slovenije in prek območnih
izpostav JSKD pripravljajo skupaj s številnimi
kulturnimi društvi in njihovimi zvezami, kulturnimi
zavodi, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci,
knjižnicami, muzeji …
Slovenija se s tednom ljubiteljske kulture
pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto
poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem ter
opozorijo na pomen, kakovost in množičnost
ljubiteljske kulture v sodobni družbi.
Teden ljubiteljske kulture, ki je namenjen
osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in
pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno
družbo, bo po vsej Sloveniji potekal med 13. in
22. majem 2016. Vir: https://tlk.jskd.si/tretji-vseslovenski-teden-ljubiteljske-kulture/
V sodelovanju z ZKD Brežice ima tokrat
društvo na voljo del izložbe v centru mestnega
jedra Brežice. Naprošajo se zainteresirani člani,
da se javijo za razstavljanje in dekoriranje
izložbene police s slikarskimi stojali, čopiči,
paletami, slikarskimi in keramičnimi ter kiparskimi
deli.

Svoj interes sporočite do 9.5.2016 na telefon:
051.391.964 - Gregor.
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LIKOVNA KOLONIJA DLB 2016
Spoštovani, likovniki!
Društvo likovnikov Brežice ponovno obuja likovno kolonijo. Ustvarjali bomo v soboto,
14.5.2016 v Cerkljah ob Krki, točneje v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki.

ZEMLJA-ZRAK
V soboto, 14.5.2016, poteka v vojašnici dan odprtih vrat, v ta namen bo tam pestro dogajanje.
Na nebu se bodo odvijale ‘avio-akrobacije’, na ogled bodo postavljena letala in razna vozila ter
prikazi kot so npr. reševalne akcije s psi…
Naslov likovne kolonije ZEMLJA-ZRAK je hkrati tudi tema likovnega ustvarjanja. Zaželeno je,
da udeleženci pod mentorstvom akademskega slikarja Gregorja Smukoviča ustvarijo likovni
izdelek, ki opisuje oz. predstavlja dogajanje na samem dnevu likovne kolonije. Motivi: dan
odprtih vrat vojaškega letališča, letala, zračna dinamika, arhitektura letališča, portreti pilotov,
ljudska množica. Omejitev v slogu, tehniki ali dimenziji ni.
Ustvarjanje je predvideno na štirih točkah znotraj območja vojašnice. S seboj prinesite likovni
pribor in potrebščine za ustvarjanje na prostem (mizico, stol, stojalo, pokrivala, krema za
sončenje … lahko tudi senčnik za zapičit v tla, če bi ustvarjali na nasipu).
Prijavnina znaša 10 EUR in se poravna ob prihodu. Vsak udeleženec prejme platno, v
prijavnino pa je všteto tudi kosilo. Prijava je OBVEZNA!
Predviden potek likovne kolonije:
9.00
9.05
9.10 -10.00
10.00-14.00
14.30-15.30
16.00

– zbor udeležencev pred vhodom v vojašnico
- skupni (vodeni) vstop v vojašnico z avtomobili
– pozdrav in uvod v likovno kolonijo ob kavi in čaju
- likovno ustvarjanje in druženje, kosilo, izmenjava izkušenj
– zbor udeležencev in pregled nastalih del, posvet z mentorjem
– odhod iz vojašnice

Razstava nastalih del bo v petek, 20.5.2016 v galeriji Slavka Geriča v Vojašnici Jerneja Molana
v Cerkljah ob Krki in bo medijsko podprta. O oddaji del se dogovorimo na koloniji.
Prijave za sodelovanje sporočite čim prej, najkasneje do ponedeljka zjutraj, 10.5.2016: po
pošti na naslov Društvo likovnikov Brežice, CPB 11, 8250 Brežice ali po e-pošti na
d.l.brezice@gmail.com.
Opomba: v primeru res slabega vremena se ustvarjanje preseli v učilnico Doma kulture
Brežice, v učilnico v II.nadstropju. V tem primeru se druženje podaljša do večera.

19. MEDNARODNA RAZSTAVA MINIATUR
Tudi letos je za člane DLB-ja na voljo enkratna priložnost sodelovanja na mednarodni razstavi: 19.
RAZSTAVA MINIATUR (19. 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
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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 (v kolikor pošiljate po pošti) 11. maja 2016. Izdelke lahko osebno predate v
prostorih:
Muzeja Matija Skurjeni, Aleja Đure Jelačića 8, Novi dvori, Zaprešić:
čet, 12.5.: 10 -15 h,
pet, 13.5.: 12 -18 h,
sob, 14.5.: 10 -14 h,
ned, 15.5.: 10 -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 HRK (cca 390 EUR), za 2 .mesto – 2.000 HRK in za 3. mesto 1.000 HRK) do 27. maja
2015. Izdelke vračajo na stroške avtorja (ali se jih prevzame osebno).
Odprtje mednarodne razstave bo 10.6.2016 ob 20. uri, v Vršilnici, Novi Dvori, Zaprešić.
Ob razstavi bo izdan katalog z vsemi izbranimi/razstavljenimi deli.

VABILI NA LIKOVNI KOLONIJI
Prejeli smo vabili na likovni koloniji. Ena je celo istočasno z našo, pa vendar … v kolikor se ju
kdo udeleži, naj to sporoči DLB zaradi evidence udeležb članov na dogodkih izven DLB.

1- LIKOVNA KOLONIJA KRŠKO
Društvo likovnikov Krško OKO organizira

EX-TEMPORE KRŠKO 2016
z naslovom
ČRNO - BELO Z BARVO
Dogodek bo potekal dne 07.05.2016, s pričetkom ob 9.30 uri. Zbirno mesto bo v atriju
mestnega muzeja Krško.
Pod mentorstvom Jožeta Kotarja bomo slikali mesto Krško v preteklosti, sedanjosti ali
prihodnosti. Poleg ostrega očesa ali veliko fantazije, bomo uporabili samo tri barve - črno, belo
in še eno po izbiri.
Ustvarjali bomo na mestnih ulicah ali pa v društvenih prostorih - po lastni izbiri.
V kotizacijo, ki znaša 10 eur, je všteto platno dimenzije 60 x 70 cm in prigrizek.
Prispevek plačamo ob prihodu.
Dne 26. 05. 2016 bo v Kulturnem domu Krško otvoritev razstave naših del.
Vabimo vas, da se udeležite extempore Krško in s tem pomagate obeležiti 20. obletnico delovanja
društva.

Zaradi lažje organizacije vas prosim, da potrdite svojo prisotnost, najkasneje do 04.05.2016,
na email: vedarja@gmail.com ali na tel. 051 311 286
Lep pozdrav
Branka Benje,
predsednica Društva kukovnikov Krško – OKO
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2- LIKOVNA KOLONIJA RAJHENBURG
VABILO K SODELOVANJU
V pisano besedo in sliko ujeti trenutki nam predstavljajo preteklost dežel, krajev, ljudi.
Da pa bi utrinke z gradu in kraja pod njim na sliki ohranili za prihodnost, organizira

"KD Svoboda Brestanica" v sodelovanju z "Likovnim društvom Krško OKO"

v soboto, 14. maja 2016, likovni ex-tempore

RAJHENBURG 2016
Spoštovani likovniki,
zbrali se bomo ob 10. uri v atriju gradu Rajhenburg.
Po uvodnem razgovoru ob kavici in čaju boste po lastni volji izbrali motive na gradu, v njegovi
okolici in starem trgu pod njim ter ustvarjali.
Za likovno tehniko se odločate po lastni presoji; vse razstavljene slike naj bodo brez okvirjev;
predlagamo velikost med 50 do 70 cm.
Ustvarjanje bi zaključili ob 16.30, ko bi se skupaj z mentorjem, akademskim slikarjem
Rajkom Čubrom, zbrali v Domu gasilcev v brestaniškem trgu.
Razstavo del tega ex-tempora bomo odprli v PETEK, 2O. maja 2014, ob 18. uri na Gradu
Rajhenburg;
v uvodu bomo prisluhnili violinskemu recitalu Maje Budna.
Veseli bomo vašega sodelovanja!

PRIJAZNO VABLJENI !
Prosimo, da zaradi lažje organizacije udeležbo prijavite do TORKA, 10. maja, na telefon:
041 299 464 – Margareta Marjetič ali 041 795 835 – Jelka Zidarič

!!! KOLEDAR !!!
DAN?

URA?

KJE?

KAJ?
(kdo lahko odda delo)

APRIL 2016
petek,
29.4.

do
11. ure

četrtek,
12.5.
sobota,
14.5.

avla
Upravne enote Brežice
Mestno jedro Brežice

ob
9. uri

Vojašnica
Cerklje ob Krki

Prevzem slikarskih del Vesna
Sodelovanje z ZKD-jem
V Tednu ljubiteljske kulture
(vsi člani DLB, obe sekciji)
Likovna kolonija DLB
(vsi člani DLB, obe sekciji)

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 na spodnji email.

Društvo likovnikov Brežice
Predsednica DLB: Kristina Bevc ℡ 031.50.55.77

Info: d.l.brezice@gmail.si
Tajnik DLB: Gregor Smukovič ℡ 051 391 964

