10-ASIS TARPTAUTINIS LESSEDRA TAPYBOS IR MIŠRIŲ MEDIJŲ KONKURSAS

Konkurse iki lapkričio 10 d. laukiami kūriniai: tapyba, piešiniai, koliažai, akvarelė, fotografijos, skaitmeninė ir
mišri medija.
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tarptautiniame kasmetiniame konkurse siekiame parodyti kuo platesnę profesionalaus šiuolaikinio meno
įvairovę. Pagrindinis tikslas – surinkus ir išeksponavus šiuolaikinio meno kūrinius iš viso pasaulio, skatinti
aktyvų menininkų, meno mylėtojų ir kolekcininkų bendradarbiavimą bei remti tapybos, piešimo, koliažo,
akvarelės ir fotografijos tyrimus.
LESSEDRA galerija ir šiuolaikinio meno projektai (LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects) įkurta
1991 m. Veiklos sritys: šiuolaikinis bulgarų ir tarptautinis menas, projektai, seminarai ir parodos.
DALYVAVIMO SĄLYGOS:
1. Kiekvienas menininkas turi atsiųsti ne daugiau kaip 3 originalius darbus iki lapkričio 10 d., sukurtus
2018/2019 m. Darbuose gali būti bet kokio tipo tapyba, piešimas, koliažas, akvarelė, fotografija,
skaitmeninė, mišri medija, pasirašyta menininko. Darbai gali būti sukurti ant popieriaus, drobės, kartono
ir t.t.
2. LABAI SVARBU: jokių rėmų ar tvirtinimo elementų. Maksimalūs kūrinio matmenys yra 15 x 15 cm
= 5,9 x 5,9 colio. Atminkite, kad tai yra didžiausias galimas siųsti kūrinių dydis. Kūriniai gali būti
nurodyto dydžio arba mažesni (priimami bet kokio dydžio mažesni darbai).
3. Prie kūrinio turi būti pridėta paraiškos forma, nurodant menininko vardą, pavardę ir tautybę, taip pat
pavadinimą, kainą, metus ir darbe naudojamą techniką.
4. Kūriniai turėtų būti siunčiami LESSEDRA galerijai ir šiuolaikinio meno projektams (LESSEDRA
Gallery & Contemporary Art Projects) ant paketo užrašius „Tik parodai“ (“For Exhibition only”)
registruotu oro paštu paprastu paketu, be rėmelio, be tvirtinimo, ant kurio užrašyta “No commercial
value”. Atkreipkite dėmesį: siuntos su deklaruotomis sumomis patenka tiesiai į muitinę, todėl siuntėjas
padengia jas iš muitinės.
5. Dalyvio mokestis yra 50 EUR visoms Europos šalims ir 70 USD – kitoms. Mokestis skirtas padengti:
katalogo rengimą, kvietimus, plakatus, reklaminę medžiagą, darbų grąžinimą ir paštą. Mokestis turi būti
sumokėtas, nurodant “Painting Exhibition”.
Banko pavedimai turėtų būti atliekami į:
Pervedimams eurais
Valya Radneva Georgieva
First Investment Bank, 1000, Sofia, Bulgaria, 12, Narodno Sabranie Sq.
BIC (Bank Identification Code) — FINVBGSF
IBAN (International Bank Account Number) — BG27FINV91502004531994
Dalyviai turėtų pridėti pavedimo kopiją.

PRIĖMIMO SĄLYGOS
Dalyvio mokestis nėra priėmimo garantija! Konkurso komisija peržiūrės menininkus ir kūrinius, siekiant
išlaikyti aukštą parodos profesionalumo lygį. Jei dėl kokių nors priežasčių menininkas atmetamas, grąžinami
kūriniai ir dalyvio mokestis.
KATALOGAS
1. LESSEDRA galerija ir šiuolaikinio meno projektai išleis keturių spalvų spausdintą katalogą, kuriame bus visi
atrinkti menininkai.
2. LESSEDRA galerija ir šiuolaikinio meno projektai pasilieka teisę fotografuoti ir naudoti kūrinius CDR,
interneto galerijoje, taip pat reklamos, komerciniais ir viešinimo tikslais.
ŽIURI, PREMIJOS IR PARODA
1. Bus surinkta komisija paskirta laimėjusiems darbams atrinkti.
2. Prizai:
Pirmasis prizas (300 USD = kūrinio (-ių) pirkimas pagal papildomą susitarimą ir kvietimas personaliniai
parodai kartu su kitų metų konkurso paroda).
Antrasis prizas (100 USD) ir kūrinio (-ų) pirkimas pagal papildomą susitarimą.
Trečiasis prizas (100 USD) ir kūrinio (-ų) pirkimas pagal papildomą susitarimą.
3. Už kūrinių pardavimą LESSEDRA galerija ir šiuolaikinio meno projektai neima komisinio mokesčio.
4. Visų konkurse atrinktų menininkų darbų paroda bus organizuojama LESSEDRA galerijoje, Sofijoje,
Bulgarijoje, 2019 m. gruodžio 11 d. – 2020 m. vasario 25 d.
Atidarymas gruodžio 11 d., 19 val.
Nors kūriniai bus prižiūrimi labai kruopščiai, LESSEDRA galerijos ir šiuolaikinio meno projektai nėra
atsakinga už nuostolius ar žalą dėl stichinių nelaimių.
Kūriniai bus grąžinti galerijos lėšomis per penkis mėnesius nuo parodos uždarymo.
Atkreipiame dėmesį, kviesdami Jus atidžiau įvertinti šio projekto pliusus ir minusus ir tuomet apsispręsti siųsti
kūrinius ar ne, dalyvauti projekte ar ne (dalyvio mokestis nemažas, o premijos atvirkščiai – mažos, bet pliusas –
galimas didelis projekto tarptautiškumas).
Kūrinius ir dalyvio anketą siųsti iki lapkričio 10 d. adresu:
Mr. Georgi Kolev Georgiev
25, Milin Kamak Street, Lozenetz
1164 Sofia, BULGARIA
Daugiau informacijos: http://www.lessedra.com/mixed_media_conditions.php?d=Conditions&l=en
Dalyvio anketa sekančiame puslapyje:

10TH LESSEDRA INTERNATIONAL PAINTING & MIXED MEDIA COMPETITION
LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects
25, Milin Kamak Street, Lozenetz
1164 Sofia, BULGARIA
Tel. (++359 2) 866 38 57
Email: georgi-lessedra@lessedra.com georgi.lessedra@yahoo.com

PARTICIPATING ARTIST
Name: ………………………………………………………………………………….
(first – given name) (second – father`s name) (family name)
Date of Birth ………Day………Month ………Year
Place of Birth……………………………………….
Nationality………………………………………….
Permanent Postal Address………………………………………………………………
Tel. …………………………………………………..
E–mail ………………………………………………..
Herewith I confirm my participation in the 10th Lessedra International Painting Competition and I accept the
conditions. (Please read carefully the Conditions)
Please note: packages with declared amounts arrive directly in the customs so they shall be returned back
from the customs for the costs of the sender.
I am sending the following works:
TITLE OF WORK, MEDIUM, SIZE IN CM, YEAR OF CREATION, PRICE (USD)
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………
Signature of the Artist:
Date:
Entries are accepted from September until November 10th 2019.
Packages postmarked November 10th 2019 will be accepted.

Please send this entry form with the art works on the following address:
Mr. Georgi Kolev Georgiev
25, Milin Kamak Street, Lozenetz
1164 Sofia, BULGARIA

