Dešimtoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė
„ETNO / ETHNO“
Paroda vyks LDS „ARKOS“ galerijoje lapkričio 14 d. – gruodžio 9 d.
Lietuvos valstybingumo šimtmečio išvakarėse, pažymint 2017-uosius – tautinio kostiumo
metus, – jubiliejinė 10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „ETNO / ETHNO“ skirta
etninio išskirtinumo tematikai. Tautinio tapatumo manifestacijos tampa dar aktualesnės dabarties
globalizacijos, kosmopolitizmo ir meno formų supanašėjimo sąlygomis. Dalyviai kviečiami
reflektuoti savo nacionalinio regiono tautinį savitumą, istoriją, tradicijas, šių dienų aktualijas.
Tokiu būdu įvairių šalių menininkai atveria jų atstovaujamų regionų tautinį ir istorinį
išskirtinumą, skatina susidomėjimą savo šalimi ir toleranciją, kas ypač svarbu pasaulį drebinačių
karinių konfliktų ir terorizmo grėsmės akivaizdoje, siekiant spręsti Europą užplūdusių pabėgėlių
iš karo apimtų zonų integravimo ir etniškumo išsaugojimo problemas. Bienalė kviečia suteikti
tapatybės tematikai etninį, istorinį ir socialinį pjūvius. Juk daugiatautėms visuomenėms svarbu
ne tik menine forma reikšti savo tapatybę, bet ir gilintis į savo/svetimo santykį, atvirai kalbėti
apie iš to kylančias socialines ir psichologines baimes. Dinamiškai besikeičiantis globalus
pasaulis suteikia daug galimybių bendrauti, pažinti ir įsisavinti kitų šalių patirtį, tačiau pateikia ir
įvairių iššūkių.
Kaip išsaugoti etninį savitumą, į kokį modernybės rūbą jį įvilkti, padaryti patrauklų ne tik
savo, bet ir kitų šalių atstovams? Esame globalaus pasaulio dalis, tačiau kaip ir kiekviena tauta
gyvename savo etninės kultūros lauke ir puoselėjame savą kultūrą. Tapatybę galima reikšti tiek
tradicinėmis, tiek inovatyviomis mini tekstilės formomis. Gal prisiminti archajinę techniką,
ornamentiką, gal mitologinius ar tautinius naratyvus? O gal diskutuoti su tradicija šiuolaikinio
pasaulio geopolitinių virsmų ir skaitmeninių technologijų perversmų kontekste?
Kviečiame dalyvauti profesionalius menininkus ir vyresnių kursų VDA studentus, dirbančius
įvairiose tekstilės meno srityse.
Kviečiame teikti 1-3 anksčiau neeksponuotus darbus. Kūrinio technikos – neribojamos. Darbų
dydis neturi viršyti 20x20x20 cm. Kūriniai gali būti erdviniai, sudedami iš kelių dalių ar
sulankstomi.
Laukiame paraiškų iki 2017 m. spalio 1 d. su žemiau išvardytais priedais:
CD su spalvotomis darbų nuotraukomis (kokybė tinkama katalogo spaudai – ne mažiau 300 dpi,
CMYK, RGB, failo dydis ne didesnis nei 5Mb);
užpildytą dalyvio anketą su kataloginiais duomenimis, autoriaus trumpą kūrybinę CV.

