16-oji tarptautinė gobeleno trienalė Lodzėje (Lenkija)
Dalyvauti gali atskiri menininkai ir menininkų grupės.
Konkurso tikslas – atrinkti dalyvius pagrindinei trienalės parodai ir konkurso laureatus.
Atranką organizuoja Centrinis tekstilės muziejus Lodzėje.
Konkursas yra atviras ir tarptautinis.
Priimtinos kalbos koresponencijai – anglų ir lenkų.
Pagrindinė tema 16-oje gobeleno trienalėje – PRALAUŽTOS RIBOS.
Komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami trienalės parodoje. Parodos laikas – 2019 10 05 – 2020
03 15.
Dalyviai gali siųsti savo darbus, sukurtus per 3 metus. Turi būti nurodyta darbų vertė.
Konkursui teikiami kūriniai turi būti kokios nors tekstilės technikos arba būti susiję su ja
konceptualiai bei atspindėti trienalės temą PRALAUŽTOS RIBOS.
Pateikti 2D darbai turėtų neviršyti 3 x 3 m, o 3D – 3 x 3 x 3 m. Darbo dydis turi neviršyti 100 kg.
Paraiškos forma patalpinta www.cmwl.pl, kurią dalyviai turi siųsti organizatoriui el. paštu
tiennial16@cmwl.pl nuo 2018-07-09 iki 2018-11-30. Prie paraiškos reikia prikabinti 1-7 spalvotas
darbų nuotraukas.
Atrinkti dalyviai bus paskelbti 2019 m. balandžio 1 d.
Atrinkti dalyviai patys, už savo pinigus turės pristatyti organizatoriui kūrinius iki 2019 m. birželio
30 d.. Jei darbai bus pristatyti po nurodytos datos, dalyvis turės atsiimti kūrinius iki 2019 m. rugsėjo
30 d.
Darbai turi būti siunčiami daugkartiniuose įpakavimuose, kartu su etiketėmis (vardas, pavardė,
darbo pavadinimas, šalis, medžiaga, technika, išmatavimai (viskas didžiosiomis raidėmis)), jei
darbai 3D – pridėti techninius piešinius, surinkimo paaiškinimus.
Atrinktų dalyvių kūrinių nuotraukos ir biografiniai aprašymai bus talpinami į parodos katalogą.
Kiekvienas dalyvis gaus po plakatą, katalogą ir kortelę nemokamam įėjimui į trienalės parodas.

Prieš trienalės atidarymą komisija išrinks konkurso laureatus. Jie bus apdovanoti 1 aukso, 2 sidabro
ir 3 bronzos medaliais, taip pat galimi ir kitokie apdovanojimai. Laureatai bus paskelbti trienalės
atidarymo metu – 2019 m. spalio 5 d.
Po parodos organizatorius grąžins dalyviams darbus, prisiimdamas išlaidas už siuntimą. Darbai bus
išsiųsti iki 2020-06-30 paraiškoje nurodytu adresu. Adreso pasikeitimo atveju, dalyviai privalo
pranešti organizatoriui el. paštu arba telefonu. Organizatorius neprisiima padengti muito išlaidas,
taip pat neatsako už kūrinių draudimą siuntimo metu. Daugiau informacijos apie kūrinių grąžinimą
– organizatoriaus puslapyje – www.cmwl.pl.
Organizatoriaus kontaktai: triennial16@cmwl.pl ; +48 42 683 26 84

