LDS KAUNO SKYRIUS
PROJEKTAS „KITOKIA TEKSTILĖ“
RESPUBLIKINĖ KONKURSINĖ KELIAUJANTI TEKSTILĖS MENO PARODA
„TAUTINIO ORNAMENTO INTERPRETACIJA ŠIUOLAIKINĖJE TEKSTILĖJE“

Projekto laikas: 2017 m. gegužė-2017 m. gruodis;
Projekto vieta: Liudviko Rėzos kultūros centras (Juodkrantė); Palangos miesto savivaldybės
viešoji biblioteka; Dusetų galerija, Dusetos (Zarasų raj); Panevėžio dramos teatras.
Rengėjas: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius (pirmininkas Gintautas Vaičys); Rotušės
a. 26, LT-44279 Kaunas, tel. 20 56 22, el. paštas: artkaunas@gmail.com;
Projekto vadovė: Birutė Sarapienė (birsar@gmail.com, +370 672 38260).
Projekto tradicija: „Kitokia tekstilė“ – tai tęstinis projektas, rengiamas nuo 2009 m. Per
septynerius projekto gyvavimo metus buvo pristatyta visa eilė tekstilės parodų įvairiuose
Lietuvos miestuose bei miesteliuose. Šio projekto misija – skleisti tekstilės meną Lietuvos
regionuose, nutolusiuose nuo didžiųjų meno centrų. 2017 m. vyksiantis projektas „Kitokia
tekstilė“ bus 2014-2016 m. vykdyto tekstilės konkurso baltų ženklų tema tąsa.
Parodos koncepcija siejama su Baltų ženklų ir simbolių atskleidimu kūrybinėje raiškoje. Nuo
pasaulio suvokimo pradžios vaizdinės mitinės formos keliavo iš vienos civilizacijos į kitą. Iš
simbolio atsiradęs motyvas prisipildydavo vis kitokio prasminio turinio. Kiekviena karta to,
kas „seniai“ žinoma, iš naujo atranda sakraliai reikšminguose, amžinuose dalykuose,
interpretuoja, įdeda savo dvasinės bei racionalios patirties, atskleidžia naujus aspektus ir
sukuria savojo laikotarpio ženklus, savo kultūros įvaizdį, t.y. pasaulio vaizdinį ir dieviškumo
sampratą.
Kviečiame visus profesionalius Lietuvos tekstilės dailininkus savo kūryba prabilti šalies
kultūrinio palikimo dvasia. Pasitelkiant senuosius Baltų simbolius bei ornamentiką,
kūriniuose plėtoti istorinės praeities, unikalaus lietuvių liaudies meno temas. Kūrybingai
panaudojant bei interpretuojant tautines tradicijas, kūriniuose įprasminti tekstilės menui
aktualią minties ir raiškos priemonių harmoniją. Kūrinius atlikti naudojant tradicines ir
šiuolaikines tekstilės technologijas, įvairias medžiagas ir jų junginius. Kūriniai turėtų byloti
per simbolius, atliepti lietuvių tautiniam menui būdingas temas, motyvus bei koloritą.
Konkurso sąlygos:
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Naudojant tekstilės meno raiškos priemones atliepti parodos idėją.
Konkursas skirtas profesionaliems Lietuvos menininkams.
Kūrinių kraštinės: mažiausia 50 cm, didžiausia - 200 cm
Kūrinių atranką vykdys komisija.

Laukiame paraiškų iki 2017 m. gegužės 17 d. su žemiau išvardytais priedais:
1. Užpildyta dalyvio anketa (forma pridedama).
2. Kūrybinė biografija (CV).
3. Kūrinio (kūrinių) nuotraukos (kokybė turi būti tinkama katalogo spaudai, failo dydis
ne didesnis nei 5Mb).
Paraiškas prašome siųsti el.paštu artkaunas@gmail.com arba pristatyti organizatoriams
adresu: LDS Kauno skyrius, Rotušės a. 26, Kaunas LT-44279 (tokiu atveju visą medžiagą reikia
įrašyti į kompaktinį diską).

Kitos sąlygos:






Visi parodos kandidatai bus informuoti apie atrankos komisijos darbo rezultatus iki
gegužės 26 d. elektroniniu paštu.
Kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti.
Parodos dalyvio mokestis atrinktiems autoriams – 15 Eur. Lėšos bus naudojamos
parodos reprezentacinėms išlaidoms.
Atrinkti kūriniai turės būti pristatyti organizatoriams iki birželio 1 d. adresu Rotušės a.
26, Kaunas LT-44279.
Kūrinius turės atsiimti pats autorius.
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PARODOS „TAUTINIO ORNAMENTO INTERPRETACIJA ŠIUOLAIKINĖJE TEKSTILĖJE” KONKURSAS
Kaunas, 2017
DALYVIO ANKETA

Apie autorių:
Vardas, pavardė
Gimimo metai
Adresas
Kontaktinis tel.nr.
El.pašto adresas
Apie kūrinį:
Pavadinimas
Išmatavimai
Medžiagos
Technika
Sukūrimo metai
* Jei siūlote daugiau kaip vieną kūrinį, prašome nukopijuoti II punktą ir nurodyti kitų kūrinių duomenis ta pačia
tvarka.

Kūrinį pristatantis tekstas: (neprivalomas)

