KVIEČIAME MENININKUS KURTI KŪRINIUS PROJEKTUI “PRALIEK KRAUJO”
Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su Všį "Nacionalinis kraujo centras" vykdo analogų
Lietuvoje neturintį, tarpsektorinį bendradarbiavimą skatinantį projektą "Praliek kraujo". Rugsėjo mėn.
Kaune ir Rūdiškėse vyko meninės akcijos, kurių metu menininkai, LDS nariai, dalyvavo viešose
meninėse akcijose ir kontempliuodami projekto idėją bei apmąstydami jos aktualumą, įgyvendino
kūrybinius sumanymus, inspiruotus pateiktų stereotipinių teiginių.
2016 m. gruodžio 16 d. atidaroma tapybos (taip pat koliažų bei asambliažų) kūrinių paroda Vilniuje,
„Dailininkų sąjungos galerijoje“. Taip pat bus demonstruojami išvykų metu sukurti darbai bei projekto
dokumentacija medijose bei atliekamas performansas “gyvai”.
Kviečiame visus kurti kūrinius projektui „Praliek kraujo“.
Laukiame kūrinių nuotraukų (nuotraukų kokybė nesvarbi) su autoriaus pavarde, kūrinių metrika iki 2016
m. gruodžio 7 d. el. paštu: editaradvila@gmail.com, evelina@ldsajunga.lt bei paprastu paštu:
Lietuvos dailininkų sąjunga
Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius
Socialiniam-meniniam projektui „Praliek kraujo“
Jei kuriate darbus, bet dar negalite atsiųsti nuotraukų, nes jie nebaigti, prašome informuoti apie savo
ketinimą dalyvauti parodoje. Tel. pasiteiravimui: LDS pirmininkė Edita Utarienė +370 602 32220

Kviečiame pažvelgti į projekto temą labai plačiai, laisvai interpretuoti, kurti įvairias potemes, kūrybiškai
varijuoti įvairių mitų, posakių temomis - juk kiekvienam frazė „Praliek kraujo“ turi skirtingą reikšmę.
Galbūt Jums padės keletas minčių...
Lietuvoje vyraujantys mitai apie kraujo donorystę:
Kraujas parduodamas užsienyje.
Dalis kraujo sugenda ir būna sunaikinta.
Nesuvokiama, koks kraujo kiekis reikalingas ligoninėms.
Tikima, jog prarandama žvalumas.
Tikima, jog prarandamos gyvybinės jėgos.
Tikima, jog kraujo aukojimas kenkia kaulų čiulpų atsinaujinimui.
Tikima, kad kraujo aukojimas kenkia dantims, jie greičiau genda arba tiesiog iškrenta.
Tikima, kad kraujo aukojimas kenkia smegenų veiklai, protiniams gabumams.
Tikima, kad pradėjus duoti kraują, negalima nustoti aukoti.
Tikima, kad pradėjus duoti kraują, slenka plaukai.
Tikima, kad pradėjus duoti kraują, nusilpsta potencija.
Tikima, kad galima užsikrėsti įvairiomis ligomis ar kitaip sau pakenkti.
Visi šie tikrovės neatitinkantys dalykai gali tapti akstinu, jūsų kūrybiniu įkvėpimu. Jei jau kūrėte
temomis, kurios Jūsų manymu siejasi su projektu, taipogi raginame pristatyti savo darbus.
Taip pat kviečiame kurti kūrinius ne tik remiantis mitais ar neiginiais, bet ir įprasminant teigiamus
dalygus bei tiesą apie kraujo donorystę, pavyzdžiui, pabrėžiant jos misiją gelbstint tūkstančius gyvybių ar
žvelgiant į žmogaus egzistencijos esmę per psichologinę ir filosofinę prizmę.

Taigi, visi kūrybiniai ieškojimai galimi ir sveikintini.
.................................................................................................
Komisijos geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti įvairiais apdovanojimais, bus suteikti
porėmiai su drobėmis ( porėmiai su drobėmis jau sąjungoje, išmatavimai: 100x120, 120x150 cm).
Taip pat, "Nacionalinis kraujo centras", gavęs pasirinktų autorių leidimą, suderinęs su autoriais atlygį,
numato menininkų kurtų darbų motyvus panaudoti leidžiant plakatus, atvirukus, bukletus ar atspausti ant
donorams dovanojamos atributikos: puodelių ir kt., raginančių neatlygintinai aukoti kraujo.
Taip pat autoriai bus kviečiami keletą kūrinių paaukoti ligoninei (kuriai konkrečiai bus paskelbta vėliau).
Primename, kad laukiame kūrinių nuotraukų (nuotraukų kokybė nesvarbi) su autoriaus pavarde, kūrinių
metrika iki 2016 m. gruodžio 7 d. el. paštu: editaradvila@gmail.com, evelina@ldsajunga.lt bei paprastu
paštu.

Pagarbiai,
projekto „Praliek kraujo“ organizatoriai

