Maloniai kviečiame dalyvauti LDS organizuojamame projekte
„100-MEČIO KOLEKCIJA 2018“
Projekto pobūdis: Parodų ciklas / sklaida užsienyje
Projekto tikslas – Lietuvos valstybės 100-mečio kontekste aktualizuoti valstybingumo naratyvą,
vizualiais pavidalais išskleisti šiuolaikinės Lietuvos dailės kaitos tendencijas, reprezentuoti LDS
narių – tiek pelniusių įvairius svarius apdovanojimus, tiek jaunųjų autorių – kūrybą.
Parodos vyks: ES komisijos BERLAYMONT pagrindinėje vidaus ekspozicijų erdvėje Briuselyje
(Belgija). Parodos laikas - 2018 m. vasario 5 - 23 d. (atidarymas vasario 8 d.); Nacionaliniame
menų centre „Mystecji Arsenal“ Kijeve (Ukraina). Parodos laikas – 2018 m. birželis-liepa
(atidarymas birželio 21 d.) LR ambasados ekspozicinėse erdvėse Varšuvoje (Lenkija).
Preliminarus laikas - 2018 m. kovo mėn. Ekspozicinėse erdvėse Sankt Peterburge (Rusija).
Preliminarus laikas - 2018 m. balandžio-gegužės mėn., Dailės galerijoje Karaliaučiuje (Rusija).
Preliminarus laikas – 2018 m. lapkričio mėn.
Kolekcija bus sudaroma vadovaujantis komisijos, sudarytos iš profesionalių menotyrininkų,
kuratorių, rekomendacijomis. Į kolekciją bus įtraukiama didesnė dalis menininkų pasiūlytų kūrinių,
todėl atskirose parodose skirtingose erdvėse galima darbų rotacija.
Kolekcijai siūlomi kūriniai neprivalo atitikti konkrečios temos, bet tai turėtų būti Jūsų
nuomone vieni reprezentatyviausių kūrinių, kuriuos dedikuotumėte Lietuvos valstybės 100mečiui. Kviečiame teikti įvairių žanrų kūrinius (tapyba, grafika, mažoji plastika (kūriniai gali būti
įvairių medžiagų, pvz. tekstilė, metalas, granitas ir t.t., bet neturi būti labai trapūs).
Teikiant paraišką dalyvauti parodoje Briuselyje - iki š. m. sausio 12 d. (imtinai), kitose
erdvėse - iki sausio 22 d. (imtinai) - prašome atsiųsti:
o kolekcijai siūlomų kūrinių nuotraukas (pateikti ne daugiau kaip trijų skirtingų kūrinių):
-siunčiamos nuotraukos gali būti nufotografuotos mėgėjiškai (bus naudojama tik kaip vizualinė
medžiaga atrankai), dydis – iki 2 MB;
-trimačių, mažosios plastikos kūrinių metmenys negali viršyti 100x100x100 cm, svoris - apie
20 kg;
-dvimačių kūrinių (tapyba, grafika ir t.t.) didžioji kraštinė gali būti maždaug iki 180cm;
-kūriniai turi būti sukurti Lietuvos Nepriklausomybės laikotarpiu;
o trumpą autoriaus dosjė (vardas/pavardė, trumpas CV);
o kolekcijai siūlomų kūrinių metrikas (pavadinimas, sukūrimo metai, dydis, technika).
SVARBU. Dėl techninių galimybių parodai Briuselyje atrinksime tik ant sienos kabinamus kūrinius
(tapyba, grafika ir kt.). Kitose erdvėse rengiamose ekspozicijose atsiras žanrų įvairovė. Paraiškas
siųsti el. paštu: evelina@ldsajunga.lt iki sausio 12 d. (arba 22 d.) imtinai. Tel. nr. pasiteiravimui:
+370 602 32220, +370 5 2622959.

