KVIEČIAME MENININKUS TEIKTI PARAIŠKAS !!!
13 – oji žemės ir aplinkos meno paroda VU botanikos sode Kairėnuose 2016.09.10

“LAIKAS”
Nuo 2003 metų Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairėnuose) vykdomas žemės meno
projektas “Gamta ir Menas”. “LAIKAS“ – tai tryliktoji šio projekto paroda. Kviečiame
menininkus, dirbančius įvairiose meno srityse įsitraukti į šį projektą ir pristatyti savo darbus
šioje parodoje.
Laiko sąvoka yra labai plati, tad kiekvienas menininkas turi savo darbe Laiką išreikšti per savo
matymo prizmę. Galvojant apie savo interpretaciją, svarbiausia surasti ryšį su gamta.
Darbas turi įsikomponuoti į gamtovaizdį ir tapti jo dalimi.
Taigi kviečiame prieš pristatant projektus apsilankyti Botanikos sode ir susipažinti su
gamtovaizdžiu, rasti savo kūriniui vietą, nes kiekviena erdvė diktuoja savo idėjas ir sąlygas.
Darbai turėtu būti didesnio mastelio, galima pasikviesti pagalbininkus arba reikalui esant
bandytume juos surasti. Sodą aplankyti galima savarankiškai (įėjimas mokamas, norint patekti
nemokamai registruotis: iraubaite@yahoo.com).
Kviečiame menininkus pristatyti savo kūrybą Botanikos sodo parke.
“Laikas” gali būti:
- Žemės mene (Land Art) (darbui naudojamos tik natūralios, gamtinės medžiagos, kurias galima
surasti gamtoje, botanikos sode, t.y. šakos, vytelės, šienas, žemės pagaliai ir pan. Dėl norimų
medžiagų reikia teirautis iš anksto.);
- Aplinkos mene (Environmental Art) (naudojamos įvairios žmogaus pagamintos medžiagos.
Darbo sąmata neturi būti didelė ir dėl pačios žemės meno koncepcijos).
- Akcijoje, performanse, video instaliacijoje (veiksmas, kuris bus tik parodos atidarymo
metu).
Menininkas, norintis dalyvauti šiame projekte turi atitikti šias sąlygas:
1. Būti atsakingam už savo darbą, jį laiku užbaigti.
2. Nebijoti dirbti lauko sąlygomis, net kai pasitaiko nepalankios sąlygos dirbti.
3. Atkreipti dėmesį į darbų atlikimo ir išeksponavimo kokybę, įvertinti naudojamų medžiagų
kokybę, atsižvelgti į lauko sąlygas (darbas turi išsilaikyti apie 2 mėn.).
4. Darbas neturi atrodyti šiukšle arba ja greitu laiku tapti.
5. Darbas neturi žaloti gamtos ar žiūrovo, nenaudoti darbui pavojingų medžiagų (stiklo ir pan.),
nehumaniškų veiksmų (pvz.: nekalti vinių į augantį medį ir pan.).
6. Svarbiausia - mylėti gamtą, per kūrybą atrasti dialogą bei ryšį su ja.
Darbo planas:
1. Paraiškų priėmimas iki š.m. LIEPOS 24 d. (paraiškos pvz. pridedamas).
2. Projektų atranka ir patvirtinimas iki rugpjūčio 1 d.
3. Darbų aptarimas (kam reikalinga atliekami bandymai) ir vietos parinkimas iki rugpjūčio 15 d.
4. Darbo įgyvendinimas, išeksponavimas iki rugsėjo 5 d.
5. Parodos „Laikas“ atidarymas 2016 m. rugsėjo 10 d. (šeštadienį) 15.00 val.
6. Parodos „oficiali“ trukmė: iki š.m. spalio 31 d.
Parodos kuratorė: Inga Raubaitė
+370682 58813,
iraubaite@yahoo.com
Adresas: VU Botanikos sodas, Kairėnų g. 43, Vilnius.
http://www.botanikos-sodas.vu.lt

Buvusias parodas galima pasižiūrėti:
http://www.facebook.com/LandArt.lt
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PARAIŠKA PARODAI “LAIKAS” 2016

Darbo pavadinimas:
Darbo dydis:
Darbo idėja (trumpas aprašymas):
Naudojamų medžiagų sąrašas:
Sąmata (naudojamų medž.):

Nuotrauka ar eskizas (su pavaizduota (įsivaizduojama ar realia) vietove, masteliu)

Autoriaus vardas, pavardė:
Specialybė:
Tel. Nr.:
El. pašto adresas:
! Dalyvaujantiems pirmą kartą: trumpas kūrybinis CV ir 2-3 geriausių darbų nuotraukos (prisegti atskirai).

