Kviečiame dalyvauti parodoje
„NATIURMORTAS. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“.
Paraiškas galite teikti iki rugsėjo 1 d. Paroda vyks LDS „ARKOS“ galerijoje 2015 m.
lapkričio mėn.

Natiurmortas (pranc. nature morte - negyvoji gamta) – dailės žanras, kuriame pagrindinis vaidmuo
ir dėmesys teikiamas negyviems objektams. Tačiau natiurmortuose vaizduojami ne tik negyvi
daiktai, bet ir įvairūs gyviai, augalai, žmonės. Visais laikais natiurmortas teikė išsamią informacija
apie žmogaus buitį, jo aplinką, pomėgius. Be viso ko natiurmorto žanras - tradicinė dailės
edukacijos priemonė. Jis buvo, yra ir bus mokymosi piešti, tapyti, fotografuoti daiktus pagrindas,
taip pat priemonė studijuoti pasaulio formas, spalvas, faktūras. Nėra dailininko, kuris kažkuriame
savo kūrybos etape nebūtų kūręs natiurmorto. Šiandieniniame vartotojiškame pasaulyje mus supa
daiktų gausa. Jie “padeda” ir “trukdo”. Arba mūsų požiūris į juos keičiasi. Meninikui ši gausa gali
būti nauji neišsemiami dirgikliai ir išraiškos objektai. Tai gausa naujų medžiagų, formų, faktūrų,
tekstūrų,

konstrukcijų

ir

kt.

Šiandien tiek vaizduojamosios, tiek taikomosios dailės išraiškos formoms įgaunant vis naujus
pavidalus, nykstant tradicijai, kanonų riboms, persipinant meno rūšims, kinta ir natiurmorto
sąvoka. Ieškant naujų plastikos būdų, vis dažniau menininkų kūryboje atsiranda tarpdisciplininio
meno apraiškų. Todėl šis projektas - paroda “Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje”
kviečia įvairių sričių menininkus ne tik pristatyti anksčiau sukurtus natiurmorto darbus,
atitinkančius temą, bet ir apmąstyti bei pateikti naujus darbus, sukurtus remiantis natiurmorto
žanro tradicijomis, panaudojant savas atrastas individualias stilistikas ir technikas.
Kviečiame dalyvauti profesionalius įvairių sričių Lietuvos menininkus ir vyresnių kursų VDA
studentus.
Kviečiame teikti tapybos, grafikos, skulptūros, tekstilės, keramikos, foto, video ir kt. medijomis
sukurtus darbus, atitinkančius profesionalų meninį lygį ir parodos idėją. Formatas neturi viršyti ar
gožti „Arkos“ galerijos ekspozicinės erdvės. Darbai turi būti paruošti eksponavimui.Video, audio
ir pan. darbų autoriai turi pasirūpinti savo darbų demonstarvimo technine įranga.
Laukiame paraiškų iki 2015 m. rugsėjo 1 d. su šiais priedais: CD su spalvotomis darbų
nuotraukomis (JPG, 300 dpi, ilgoji kraštinė 20cm), užpildyta dalyvio anketa su kataloginiais
duomenimis, autoriaus trumpas kūrybinis CV.

Paraiškas prašome pristatyti organizatoriams į “Arkos” galeriją, adresu Aušros Vartų g. 7, Vilnius,
LT-01304. Apie atrinktus darbus ir pristatymo terminus pranešime autoriams individualiai el-paštu
arba telefonu.
Dalyvio anketą rasite LDS ir “Arkos” galerijos tinklapiuose.
Parodos kuratorės:
Meda Norbutaitė (tel.8 613 64410, medand@gmail.com )
Gintarė Uogintaitė (tel. 8612 85025, pylimoapartments@gmail.com )

