CreArt PROJEKTAS
ATRANKA
Kuravimo praktikos dirbtuvės
BALANDŽIO 29 – GEGUŽĖS 2 DIENOMIS, VILNIUJE
„CreArt“ kuravimo praktiktos dirbtuvės - tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projekto dalis,
kuri suteiks dalyviams galimybę mokytis, diskutuoti bei apmąstyti meno įtaką bei sklaidą Europos
pasaulyje bei tarptautiniu mastu.
DATA: BALANDŽIO 29 – GEGUŽĖS 2, 2016
DIENOTVARKĖ: Rytinė ir popietinė sesijos
KALBA: Anglų kalba
TEMOS: Kuratorystės praktikos dirbtuvės yra sukurtos su tikslu įtraukti dalyvius į meno parodų ir
kitų kuratorystės programų idėjų plėtojimą bei jų įgyvendinimą. Dirbtuvės yra orentuotos į
motyvuotus asmenis – menininkus bei kuratorius, kurie dirba individualiai ar institucijose. Pirmoje
dalyje dirbtuvės bus sudarytos iš kuratorystės metodinės informacijos pristatymų bei praktinės
dalies. Antroje dirbtuvių dalyje dalyviai turės sudaryti kuravimo pasiūlymą, kurio idėjos būtų
susiejamos su pirmąją mokymų dalimi. Instruktažas bus įgyvendinamas remiantis reikiama
informacija realiai kuratorystės galimybei, kurią dalyviai galės panaudoti.
VADOVAS: Luisa Santos (1980, Lisabona), iš pradžių tapo komunikacijos dizainerė (išsilavinimą
įgijo Lisabonos dailės fakultete – 1998-2003) ir nuo 2003 metų iki 2006 metų dirbo dizainere
reklamos ir dizaino studijoje. Vėliau nusprendusi siekti savo pašaukimo šiuolaikinio meno srityje
gavusi Gulbenkian stipendiją (2006-2008) įgijo šiuolaikinių menų kuratorystės magistro laipsnį
Londono karališkąjame menų koledže. 2015-aisias metais apgynė daktaro disertaciją
daugiadisciplininių menų metodai, socialinių pasikeitimų kontekste, pagal CCCPM programą
(Berlyno Segroup ir Humboldt-Viadrina mokymo institucija). Nuo 2015 metų liepos mėnesio Luisa
Santos dirba kuratorystės vadove šiuolaikinio meno festivalyje Coimbra Biennial.
http://luisa-santos.weebly.com/
VIETA: INCUBATOR. Užupio meno inkubatorius
Užupio Meno Inkubatorius (UMI) – pirmasis meno inkubatorius Baltijos šalyse, veikiantis jau
daugiau kaip 10m. Tai vienintelė alternatyvaus pobūdžio meno kūrėjų organizacija su menų centru
ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Turėdamas didelę tarptautinio bendradarbiavimo su
bendraminčių organizacijomis ir analogiškais centrais užsienyje patirtį, kaskart pasitelkdamas
naujus kūrybinius išteklius, pristatant naujas menines iniciatyvas, Inkubatorius kuria ir palaiko
Užupyje ir Vilniaus senamiestyje savitą, patrauklią miestiečiams ir miesto svečiams atmosferą, kuri
yra visokeriopai remiama ir skatinama daugelyje pažangių Europos didmiesčių, vertinančių
kūrybinių industrijų svarbą šalies kultūros, turizmo ir ekonomikos raidai.
http://www.umi.lt/
DALYVIAI IR ATRANKOS KRITERIJAI: kuratoriai ir menininkai, kurie yra gimę ar
reziduojantys viename iš miestų dalyvaujančių „CreArt. Network of Cities for Artist Creation“
Arad/Rumunija, Kaunas/Lietuva, Genoa/Italija, Delf/Nyderlandai, Harghita regionas/Rumunija,

Valladolid/Ispanija, Aveiro/Portugalija, Zagreb/Kruatija, Kristiansand/Norvegija, Lecce/Italija,
Pardubice/Čekija, Vilnius/Lietuva.
Kuratoriai ir meninikai privalo turėti išsilavinimą meno, kuratorystės ar artimose srityse arba bent
vienerių metų darbo patirties muziejuose ar galerijose.
SĄLYGOS:
Organizatoriai pasirūpins kelionės (iki 600 eurų sumos) ir apgyvendinimo
(viešbutyje/apartamentuose) išlaidomis, išskyrus dalyvius iš Vilniaus
- Organizatoriai pasirūpins dalyvių pragyvenimo išlaidomis (užkandžiai ir vakarienė) dirbtuvių
metu (balandžio 29 – gegužės 2)
- Dalyviai privalo atsivežti nešiojamą kompiuterį ir užrašų knygelę
- Dalyviai privalo dalyvauti visuose dirbtuvių užsiėmimuose
PARAIŠKA IR REIKALINGI DOKUMENTAI:
Elektroninė paraiška turi būti pateikta iki 2016 metų kovo 6 dienos ir visi priedai privalo būti
patalpinti:
http://creart-eu.org/application/workshop-on-curational-practice
- Vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas
- Nuskanuota paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
- CV: išsilavinimo ir profesinė patirtis
- Priežastys kodėl norima dalyvauti dirbtuvėse, daugiausia vienas A4 formato puslapis
ATRANKA:
Dirbtuvių vadovė Luisa Santos priims galutinį sprendimą dėl dalyvių pasirinkimo. Viso bus
pakviesta 24 kuratoriai ir menininkai. Atrankos rezultatai bus paskelbti 2016 metų kovo 14 dieną.
Atrinkti kuratoriai ir menininkai turės per 7 dienas patvirtinti apie dalyvavimą. Po šio periodo
pabaigos, dalyviui nepatvirtinus, organizatoriai kvies dalyvauti kitą dalyvį eilėje.
Nebus teisės rašyti skundo dėl atrankos rezultatų vadovui ar organizatoriams (CreArt project).
Dalyvavimas šiuose mokymuose reiškia šio kvietimo priėmimą.

