PARODOS „SUSITIKIMAI. ŠIAULIEČIAI MENININKAI“ NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Parodos „Susitikimai. Šiauliečiai menininkai“ nuostatai (toliau – Paroda) reglamentuoja
renginio tikslus bei renginio eigą ir tvarką.
2. Parodos tikslas:
Suformuoti Šiaulių menininkų (tapytojų, grafikų, skulptorių, keramikų, tekstilininkų ir kt.)
kūrinių kolekciją, apimančią Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 metų laikotarpį, ir
retrospektyvinėje parodoje pirmą kartą ją pristatyti visuomenei.
II.

PARODOS DALYVIAI

3. Parodoje kviečiami dalyvauti šiauliečiai menininkai, pastaruosius 25 metus gyvenę ir kūrę
Šiauliuose ir ne tik, dalyvavę miesto, šalies meniniame gyvenime: rengę personalines ir
grupines parodas, vykę į plenerus Lietuvoje ir užsienyje, įgyvendinę įvairius meninius
projektus, išleidę leidinių.
III.

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

1. Parodą organizuoja Šiaulių „Aušros“ muziejus.
2. Paroda vyks Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai)
2016 m. rugsėjo 7 d. – 2016 m. lapkričio 6 d.
3. Reikalavimai darbams:
3.1. Parodai pateikiama iki 5 kūrinių (tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos ir kt.), sukurtų
nuo 1990 m. iki šių dienų.
3.2. Darbų formatas nereglamentuojamas.
3.3. Darbai turi būti paruošti eksponavimui pagal atlikimo technikos reikalavimus (įrėminti,
paruošti pakabinimui, pastatymui ir t. t.).
3.4. Prie kūrinių turi būti pateikti šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, trumpa autoriaus
biografija, kūrinio sukūrimo metai, kaina.
3.5. Kūrinius prašome pristatyti į Chaimo Frenkelio vilą (Vilniaus g. 74) iki 2016 m.
balandžio 15 d.
4. Kūrinius eksponuoti parodoje atrinks komisija, sudaryta iš menotyrininkų ir „Aušros“
muziejaus muziejininkų.
5. Kūrinių atrankos kriterijai:
5.1. kūrinio meninė vertė ir profesionalumas;
5.2. kūrinio originalumas, savitumas, istorinė vertė;
5.3. kūriniai dalyvavę tarptautinėse parodose, įvairiuose konkursuose, pripažinti ir įvertinti
premijomis ir kt.
6. Esant didesniam norinčių dalyvauti parodoje autorių skaičiui, dėl ribotos eksponavimo
erdvės, parodoje bus eksponuojamas vienas ar keli to paties autoriaus darbai, kiti atrinkti
kūriniai bus suformuotoje kolekcijoje ir gavus finansavimą publikuojami parodos kataloge.

7. Suformavus šią šiuolaikinio meno šiauliečių menininkų kūrinių kolekciją, 2017 m. bus
rengiamas projektas šių kultūros vertybių įsigijimui ir taip papildyti Šiaulių „Aušros“
muziejaus rinkinius, kur kolekcija bus tinkamai saugoma ir prieinama visuomenei.
IV.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Menininkams sutikus, ši paroda 2017 m. bus eksponuojama ir Šiaurės Lietuvos regiono
kultūros institucijose, tokiu būdu viešinant kolekciją ir suteikiant galimybę kuo platesniam
meno mylėtojų ratui susipažinti su ja.
9. Dalyvavimas parodoje reiškia kūrinio autoriaus sutikimą su visomis šiuose nuostatuose
numatytomis sąlygomis. Autorius sutinka, kad jo darbas gali būti publikuojamas masinėse
informacijos priemonėse, internete.
10. Parodos organizatoriai turi teisę keisti ir pildyti šiuos nuostatus.
Informaciją apie parodą teikia Dailės skyriaus vedėja Odeta Stripinienė
tel. (8 41) 43 96 75, el. p. daile@ausrosmuziejus.lt

