11-oji Baltijos Šalių šuolaikinės keramikos paroda
Pavasaris 2017
2017 03 10 - 2017 04 07
Atidarymas – 2017 03 10 – 18:00
Galerija “Meno parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas, Lietuva
Vienuolikta kartą
Kaune vyksta Baltijos
šalių
šiuolaikinės
keramikos paroda plėtojanti baltiškąsias keramikos tradicijas,
menines inovacijas ir
puoselėjanti įvairių kartų keramikų
kūrybiškumą,

profesionalumą ir

kartos parodinę
katalogas

veiklą.

vizualiai

Aukštos
papildo

inicijuoti jaunosios keramikų
kokybės

išsamus

parodos

informatyvia medžiaga. Paroda

„Pavasaris“ vyksta nuo 2007 m.

Parodos konceptas
Gamtoje pavasaris simbolizuoja naują pradžią. Menininkas –
kūrėjas taip pat priklausomas nuo jį supančios gamtos, objektyvios
ir subjektyvios aplinkos. Subjektyvi aplinka, asmeniška menininko
kūrybos tema, kaip ir ateinančiai pavasariai niekada nesikartoja,
visada yra kitokia negu anksčiau. Dėl

žmogaus veiklos vyksta

pasikeitimai mus supančioje gamtoje,

kyla

oro

temperatūrą,

tirpsta ledynai, kylantis vanduo semia istorinius miestus, mažėja
geriamo vandens ir kitų gamtos
socialiniai ir politiniai pasikeitimai.

išteklių, dėl ko kyla karai,

Dalyvavimo taisyklės
Lietuvos dailininkų sąjungos ir kitų šalių profesionalių kūrybinių sąjungų nariai
kviečiami dalyvauti keramikos parodoje “Pavasaris 2017”. Darbai ne senesni 2
metų ir neeksponuoti “Meno parko “ galerijoje Kaune.
Keramikai norintys pristatyti video darbus (DVD formate) prašome pateikti iki
2017 02 20.
Ne sąjungos nariai atrankai per e-anketą pateikia iki 3 darbų skaitmenines
nuotraukas ir CV. Medžiaga pateikiama iki 2017 02 20. Kursinius ir diplominius
darbus nepateikti.
Dalyvavimo taisyklės:
1. Eksponatų dydis ne didesnis : 49cm x 49cm x 49cm.
2. Keramikos objekte turi būti ne mažiau 70 % keramikos medžiagos (molis,
glazūra).
3. Darbų transportavimas į parodą ir atgal , (draudimas) už autorių lėšas.
4. Mokestis parodos katalogui – 30 EUR. Mokama pristatant darbą arba
pavedimu AB SEB bankas, IBAN: LT61 7044 0600 0026 3422, SWIFT: CBVILT2X
Banko kodas 70440, Vokiečių g. 4/2, Vilnius, Lietuva. Būtina nurodyti parodos
pavadinimą-“Pavasaris 2017“
5. Darbų pristatymas į „Meno parko“ galeriją 2017-03-04, 07 d. nuo 11.0017.00 val. Klausti : Giedrės – 8 618 87569, Airidos – 8 680 55775.
6. Informaciją katalogui siųsti tik registracijos anketą- www.ldskeramika.lt
7. Parodos dalyviai išrinks geriausius autorius, kuriems bus įteikti I, II ir III
vietos diplomai.
Organizatorė: LDS Kauno skyriaus keramikos sekcijos pirmininkė:
Živilė Bardzilauskaitė- Bergins Mob.t. +370 687 44971
Kuratorius: Juris Bergins (Ženevos Tarptautinės keramikos akademijos narys
IAC.) jbergins@yahoo.com

11th Baltic Countries Exhibition of Contemporary Ceramics
Pavasaris 2017 (Spring 2017)
2017 03 10 - 2017 04 07
Opening – 2017 03 10. – 18.00
LDS art gallery “Meno Parkas”, Rotušės a. 27, Kaunas, Lithuania
LDS (Lithuania), LMS (Latvia), EAA (Estonia) and members from other countries of
their artistic unions are being invited to participate in the exhibition “Spring 2017”
(without any selection). The works must be no older than 2 years and should not have
been exhibited in Kaunas.
The ceramicists who want to present their video works (in DVD format) should also
sent it to the organizers until 2017 02 20.
The Artists that do not belong to these unions must send via email maximum 3 digital
photos with their works including and CV. Everything must be done to 2017 02 20.
Study and graduation works will be refused.
Participation conditions:
1. Work size not bigger than: 49cm x 49cm x 49cm.
2. The work must contain not less than 70 % of ceramics (clay, glaze).
3. Transporting the work (insurance also) pays artists themselves.
4. Exhibition fee for catalogue – 30 EUR transfer to bank: Bank account AB SEB
bankas, IBAN: LT61 7044 0600 0026 3422, SWIFT: CBVILT2X . For exhibition
„Pavasaris2017“ Lithuanian Artist union, Vokiečiu st. 4/2, Vilnius, Lithuania.
5. The works can be delivered to “Meno Parkas”gallery on 2017 March 04, 07. from
11.00-17.00 hour.
6. Title of work, the year it was made, material, firing temperature – must be written
in English. Short CV – write not more than 80 words.
7. All the information and author work price must be sent via registration form on
www.ldskeramika.lt.
8. Exhibition participants will choose the best autors, whom will be awarded with
Diploma I, II, III places.
Organizer: Živilė Bardzilauskaitė-Bergins leader of LDS department
of Kaunasceramics section (Lithuanian Artist Union)
Mob.:+370 612 47577
Curator: Juris Bergins (IAC member)
Address: LDS gallery „Meno parkas“, Rotušes a. 27, LT-01130

