PARODOS (PROJEKTO) RENGIMO LDS GALERIJOSE 2018 m. PARAIŠKA
Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2017 m. rugsėjo 4 d. šiais būdais:


Siunčiant el. paštu LDS projektų kuratorei arba LDS skyrių administracijai (laiško kopiją siunčiant
ir pageidaujamai galerijai),
 siunčiant paprastu laišku nurodytais adresais LDS būstinei (parodos Vilniaus galerijose) bei LDS
skyriams (parodos kitų miestų galerijose),
 registruojant užpildytą popierinę paraišką LDS būstinėje (parodos Vilniaus galerijose) / kitų
miestų skyriuose (parodos kitų miestų galerijose).

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų
vadovus teikti paraiškas 2018 m. parodų (projektų) rengimui LDS galerijose:
 Dailininkų sąjungos galerijoje (DSG, Vokiečių g. 2, Vilnius),
 Arkos dailės galerijoje (Aušros Vartų g. 7, Vilnius),
 Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius),
 Pamėnkalnio galerijoje (Pamėnkalnio g. 1, Vilnius),
 „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius),
 LDS parodų salėje (Vokiečių g. 4/2, Vilnius, LDS būstinė),
 „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas),
 “GalerijaXX“ (Laisvės a. 7, Panevėžys),
 Klaipėdos galerijoje (Bažnyčių g. 6, ir H. Manto g. 22, Klaipėda).
Pageidaujant parodą rengti Vilniuje esančiose galerijose, paraiškos teikiamos vienu iš šių būdų:
 siunčiamos el.paštu LDS projektų kuratorei Evelinai Januškaitei-Krupavičei (laiško pavadinimo
langelyje nurodyti „Parodos (projekto) rengimo paraiška“) adresu: evelina@ldsajunga.lt (laiško
kopiją siunčiant ir pageidaujamai galerijai);
 siunčiamos paprastu paštu, adresu: Lietuvos dailininkų sąjungai, Vokiečių g. 4/2, LT-01130,
Vilnius;
 atnešamos ir registruojamos LDS būstinėje, adresu Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius.
Pageidaujant parodą rengti kituose miestuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje) esančiose galerijose,
paraiškos teikiamos vienu iš šių būdų:
 siunčiamos
el.paštu
LDS
skyriaus
administracijai
nurodytais
kontaktais
(http://www.ldsajunga.lt/LDS);
 siunčiamos paprastu paštu nurodytu adresu (pageidaujamam LDS skyriui);
 atnešamos ir registruojamos LDS skyriuose (Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje);
 siunčiamos el.paštu, paprastu paštu arba atnešamos ir registruojamos LDS galerijoje „Meno
parkas“ (paraiškos „Meno parkui“).
SVARBU. Paraiškos, pateiktos ne nurodytais būdais (išsiųstos ne nurodytais adresais) ar
neregistruotos LDS būstinėje/skyriuje nebus svarstomos. Paraiškos be vizualinės medžiagos taip pat
nebus svarstomos.
Tinkamai pateiktas paraiškas vertins LDS parodų komitetas, vėliau bus svarstoma LDS
Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.
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PRIMENAME, kad teisę nemokamai rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai
savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat, pensijinio amžiaus sulaukę, iš anksčiau įsiskolinimų
neturintys nariai.
Paraiškoje pateikiama ši informacija:
Dailininko (kuratoriaus) vardas, pavardė
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El. paštas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parodos / projekto pavadinimas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Galerija, kurioje pageidaujama surengti parodą / projektą (galima nurodyti kelias galerijas prioritetine
tvarka)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pageidaujamas parodos / projekto laikas (prašome pateikti trumpą informaciją dėl konkretaus parodos
laiko) bei plotas, reikalingas parodos/ projekto rengimui (erdvės ekspozicijai), pageidaujama techninė
įranga (pvz. projektorius, televizorius, video įranga ir t. t.).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Turimi resursai parodos / projekto rengimui (jei turite ir naudosite savo techninę įrangą ir kt.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacija apie jau turimas papildomas lėšas ir rėmėjus. Taip pat prašome nurodyti, ar dėl papildomo
finansavimo ketinate teikti paraišką Kultūros tarybai, savivaldybei ar kt. fondams (prašome gerai
apsvarstyti galimybes ir atsakymą pateikti atsakingai).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Būtini paraiškos priedai (pageidautina 1 PDF failas):
 Išsamus parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) - iki 1 psl.;
 Trumpa menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV;
 Vizualinė medžiaga (foto ir / ar video, ir / ar katalogai ir pan.);
Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:
1. Tęstiniams projektams (tęstinėms-kuratorinėms parodoms, konkursinėms parodoms, bienalėms,
trienalėms, festivaliams ir pan.);
2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);
3. Projektams, skatinantiems jaunų menininkų kūrybą;
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4. Parodoms, turinčioms kūrybiškas koncepcijas bei kuratorius, vykdančioms įvairius kultūros tyrimus;
5. Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m., tačiau vertinami ir kiti paraiškos kriterijai);
6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;
7. Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimui skirtoms parodoms (projektams).
PASTABA. Paraiškos, pateiktos ne nurodytais būdais (išsiųstos ne nurodytais adresais) ar
neregistruotos LDS būstinėje/skyriuje nebus svarstomos. Paraiškos be vizualinės medžiagos taip pat
nebus svarstomos.
Adresai, kuriais priimamos paraiškos parodoms rengti Vilniuje esančiose galerijose:
 evelina@ldsajunga.lt (laiško kopiją siunčiant ir pageidaujamai galerijai);
 Lietuvos dailininkų sąjunga, Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius
Adresai, kuriais priimamos paraiškos parodoms rengti kituose miestuose esančiose galerijose:
 artkaunas@gmail.com (Kauno skyrius);
 Rotušės a. 26, LT-44279 Kaunas (Kauno skyrius);
 galerija@menoparkas.lt (LDS galerijai “Meno parkas”)
 Rotušės a. 27, LT-44279, Kaunas (LDS galerijai “Meno parkas”)



klaipeda.lds@gmail.com (Klaipėdos skyrius);
Bažnyčių g. 6, LT-91246 Klaipėda (Klaipėdos skyrius);




galerijaxx@gmail.com (Panevėžio skyrius);
Laisvės a. 7, LT-5300 Panevėžys
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