Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS) skelbia 4-osios šiuolaikinės dailės
kvadrienalės 2018
IDĖJOS (KONCEPCIJOS) KONKURSĄ
Pirmoji šiuolaikinės dailės kvadrienalė Lietuvos dailininkų sąjungos surengta 2005 m.
(pagrindinė paroda vyko ŠMC), antroji - 2010 m. rudenį Litexpo parodų rūmuose, o trečioji – Q14
„Kvadrienalė 2014 – dailė ant vėliavos stiebo“ – 2014 m. (pagrindinė paroda - Vilniaus gynybinėje
Bastėjoje).
Kvadrienalė organizuojama ne tik kaip reprezentacinė Lietuvos šiuolaikinės dailės apžvalga,
bet ir kaip kiekvieno laikmečio socialinių, kultūrinių, pilietinių, istorinių, politinių aktualijų
atspindys mene.
Kvadrienalės dalyviai: ir jau pripažinti, ir debiutuojantys profesionalūs Lietuvos menininkai.
Parodose eksponuojami reikšmingiausi paskutinių ketverių metų įvairių dailės sričių darbai,
rengiami specialūs teminiai projektai, renginiai, edukacinės veiklos, akcijos ir pan. Kvadrienalė
siekia suaktyvinti Lietuvos kultūros plėtrą ir sklaidą ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.
Rengiantis 2018 m. kvadrienalei, Lietuvos dailininkų sąjunga skelbia 4-osios šiuolaikinės
dailės kvadrienalės 2018 idėjos (koncepcijos) konkursą.
Konkurso sąlygos:
1. Paraiškos 4-osios šiuolaikinės dailės kvadrienalės 2018 idėjos konkursui priimamos iki
2017 m. sausio 31 d. imtinai.
2. Kvadrienalę numatoma rengti 2018 m. vasarą - rudenį. Planuojamą parodos (-ų) vietą
pasiūlo idėjos autorius.
3. Laisvos formos paraiškas gali teikti fiziniai asmenys: kuratoriai, profesionalūs menininkai,
menotyrininkai, dailėtyrininkai, kultūros darbuotojai, kuratorių ar menininkų grupės iš
Lietuvos ir / ar užsienio šalių.
4. Pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie geriau atitinka Lietuvos dailininkų sąjungos
(LDS) Įstatuose numatytus tikslus ir prioritetus. Su Įstatais galite susipažinti LDS
tinklalapyje http://www.ldsajunga.lt/.
5. Kartu su paraiška turi būti pridėtas idėjos (koncepcijos) autoriaus/-ės gyvenimo ir kūrybinės
veiklos aprašymas (CV).
6. Paraiškoje būtina nurodyti siūlomos idėjos pavadinimą, aprašą, tikslus ir uždavinius,
preliminarią pasirengimo kvadrienalei programą (numatomus darbus) ir preliminarią
siūlomą vietą (-as) parodai (-oms). Galima siūlyti parodos surengimą netikėtose miesto (ų) erdvėse.
7. Teikiant paraišką galima siūlyti ir kvadrienalę lydinčių parodų idėjas, kitus temą
papildančius renginius (seminarus, pristatymus, edukacines programas ir kt.).

8. Kvadrienalės idėjų atrankai bus suformuota speciali atrankos komisija, konkursui pateiktas
idėjas svarstys ir tvirtins LDS Taryba, atsižvelgdama į komisijos rekomendacijas.
9. Laimėjusios idėjos autorius bus paskirtas kvadrienalės vadovu. Su konkurso laimėtoju
sudaroma projekto vykdymo sutartis.
Konkurso organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga.
Konkursą koordinuoja: Evelina Januškaitė-Krupavičė, LDS projektų kuratorė.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. sausio 31 d. imtinai:
adresu Vokiečių g. 4/2 (LDS raštinėje),
el. paštu: evelina@ldsajunga.lt,
arba siunčiant paštu adresu: Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius.
Ant voko nurodyti “Paraiška kvadrienalės idėjos konkursui”.

Kontaktai pasiteiravimui:
LDS pirmininkė Edita Utarienė,
8 5 2622935,
editaradvila@gmail.com;
Evelina Januškaitė-Krupavičė,
LDS projektų kuratorė,
evelina@ldsajunga.lt
8 5 2622959

