1. KONCEPCIJA
Tarptautinės tęstinės dailės disciplinų dėstytojų kūrybos parodos “Kvadratas 9” tema –
Ženklas. ŽENKLAS gali būti traktuojamas įvairiai, tad verta paminėti šios sąvokos 1 įvairias
reikšmes, kaip:





ŽENKLAS – abstraktus, daugiaprasmis dalykas, reiškiantis kokio nors objekto būdingą
natūralią žymę, kito kokio nors objekto daiktinę ar vaizdinę žymę2.
FENOMENAS. Ženklas reiškinys, potyris, veiksmas.
SIMBOLIS. Ženklas – kalbotyroje – tam tikras simbolis (žodis, piešinys, garsas etc.),
siejantis reikšmę su prasme.
TAPATUMAS. Identifikuojantis ženklas (parašas, inicialai, kaligrafijos menas).

Kurdami interpretuokite šias sąvokas ir reikšmes, įgyvendindami savo kūrybinius
sumanymus.

1

2

http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/ZZ/zenklas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDenklas_(reik%C5%A1m%C4%97s)

2. DALYVAVIMO PARODOJE SĄLYGOS


privalo būti dėstytojai ir/ar mokytojai dailės universitetuose, akademijose, kolegijose,
mokyklose;



profesionalūs dailininkai (baigę dailės akademijas, universitetus);



atsakyti į parodos temą („Kvadratas 9 - Ženklas“);



medžiagos, kūrinių atlikimo technika neribojama;



kūrinių formatas – kvadratas (ratas-apskritimas), iki 100x100cm;



kurkit kokybiškai, meistriškai, profesionaliai, kadangi paroda yra tęstinė;



1 autorius – 1 kūrinys;



Dalyvavimo mokestis – 5 €



galima atsiųsti nuo 1 iki 3 darbų nuotraukų atrankai, bet eksponuosime vieną
(diptikų, triptikų nekurti, išskyrus jei tai miniatiūros);



jei bus neatsakyta į temą, pavėluota atsiųsti duomenis atrankai – darbas bus
neeksponuojamas parodoje ir kataloge.

3. DALYVAVIMO PARODOJE TVARKA IR TERMINAI





Dalyviai turi atsiųsti:
Užpildytą meno kūrinio/-ių aprašymo lentelę.
Autoportreto nuotrauką (užrašyti autoriaus pavardę, geros rezoliucijos)
Kūrinių nuotraukas (fotografijos turi būti įvardintos, užrašant autoriaus pavardę ir
darbo pavadinimą; aukštos rezoliucijos jpg ar tiff formatais, ne mažiau 300 dpi,
geros kokybės, darbas nufotografuotas neutraliame fone.

Informaciją (lentelę ir nuotraukas) siųsti iki 2016 gegužės 02 dienos. el. adresu:
stainedglass40@yahoo.com
 Kūrinius atvežti 2016 gegužės 09-11 dienomis adresu:


Lietuvos dailininkų sąjunga, Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius;
Tel. +370 5 2622557
I-IV 8:30-17:00 val ir V 8:30-14val.
(VI-VII – nedirba)

Verslo lyderių centras (BLC), K. Donelaičio g. 62/V. Putvinskio g. 53, LT44248 Kaunas.
Tel. +370 37 752 750 Mob. tel. +370 687 80276 Darbo laikas: I-V 10-18 val.
(VI-VII – nedirba)


Informacija teikiama:
kuratorius Artūras Rimkevičius – stainedglass40@yahoo.com mob. +37068042281

Autoriaus
Vardas, Pavardė

Pavadinimas

Meno kūrinio aprašymas*
Medžiagos, technika
Dydis (cm)
ŠALIS, MIESTAS

*prašau jūsų meno kūrinio aprašymą išversti ir į anglų k. Dėkoju

Metai

